
-----------------------واإلحتياطات المحاذير - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دولوتغرافير-يتلقون الذين المرضى في الكبد تسمم عن اإلبالغ تم•

)5.1(الكبدية. السمية بمراقبة يوصى نظام. على يحتوي دستورية ، ونتائج جلدي ، بطفح تتميز التي الحساسية فرط تفاعالت عن اإلبالغ تم•

أقراص أوقف الكبد. إصابة ذلك في بما األعضاء ، في وظيفي اختالل وأحياناً

بها المشتبه األخرى والعوامل أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير

في التأخير إن حيث الحساسية ، فرط تفاعالت أعراض أو عالمات ظهرت إذا فوراً

)5.2(الحياة. يهدد تفاعل إلى يؤدي قد العالج إيقاف

بعالج عولجوا الذين المرضى في المناعة تكوين إعادة متالزمة عن اإلبالغ تم•

)5.5(القهقرية. للفيروسات مضاد
البول وجلوكوز الكرياتينين تصفية بتقييم قم الكلوي: القصور تفاقم أو جديدة بداية•

دولوتغرافير بأقراص العالج بدء قبل المرضى جميع في البول وبروتين

في الفوسفور مراقبة العالج. أثناء والمراقبة أالفيناميدي وتينوفوفير وإمتريسيتابين

)5.6(المزمنة. الكلى مرضى في الدم

في العالج عن توقف دهني: تنكس مع الحاد الكبد تضخم   /اللبنيالحماض•

اللبني بالحماض توحي معملية نتائج أو أعراض عليهم تظهر الذين المرضى

)5.7(الواضحة. الكبدية السمية أو

 ALAFENAMIDEو  EMTRICITABINEو  DOLUTEGRAVIRأقراص

TENOFOVIR ،  الفمطريق عن لالستخدام

لـالحاد االستبعاد المعالجة بعد ما تحذير:
بالكبد التهاب

.بالكاملمحاصر تحذير على للحصول الكاملة الوصفات معلومات على اطلع

ذلك كان إذا المرضى. هؤالء عند كثب عن الكبدية الوظيفة مراقبة يجب•
ب. الكبد اللتهاب المضاد العالج بدء يبرر ما هناك يكون قد مناسبا ،

alafenamide. (5.4) tenofovir  وemtricitabine  وdolutegravir  وقد
 fumarate )TDF(  disoproxilأقراص ،تناول عن التوقف مع تحدث

tenofovir  على تحتوي التي المنتجات عن وتوقفواHBV  1-وHIV  في
التهاب من حاد حاد تفاقم عن اإلبالغ تم  Bبفيروس أصيبوا الذين المرضى

الكبد ، التهاب فيروس عدوى لعالج معتمد  B المزمن ( .)HBVالكبد
alafenamide tenofovir  وemtricitabine  وdolutegravir  أحد

alafenamide Tenofovirأقراص ، مكونات

 --------------------------- واالستخدام المؤشرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

كنظام وحده يستخدم  1HIV- )1(كجم. 40 عن وزنهم يقل ال الذين واألطفال البالغين لدى

للنيوكليوزيد التناظرية العكسي النسخ مثبطات من  وكالهما ( )NRTIsعدوىلعالج كامل

 وإمتريسيتابين( )FTCأالفيناميد وتينوفوفير ( )TAFالبشري ،المناعي العوز لفيروس

INSTI[( ] إنزيمحبال إنتقال  مثبطdolutegravir )  من أدوية ثالثة من مزيج هو

alafenamide tenofovir  وemtricitabine  وDolutegravir

------------------ العكسية الفعل ردود - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بنسبة وحدوث شديدة إلى متوسطة شدة من شيوعاً األكثر العكسية التفاعالت  ------------

األرق هي  )للبالغينتجربة أي في دولوتغرافير يتلقون الذين أولئك في (األقل على ٪ 2

Dolutegravir: (6.1)والصداع. والتعب

الضائرة التفاعالت أكثر من الغثيان يعتبر األفيناميدي: وتينوفوفير إمتريسيتابين

)6.1(. )الدرجاتجميع 10٪ ، يساوي أو من أكبر حدوث (شيوعاً

االستخدام:حدود

 alafenamideو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص باستخدام يوصى ال•

tenofovir  مرتبطة متكاملة بدائل من يعانون الذين المرضى في وحدها

جرعة ألن إنجراز إنزيم حبال نقل مثبطات مقاومة في سريرياً يشتبه أو بالمقاومة

dolutegravir  أقراص فيdolutegravir  وemtricitabine  وalafenamide 

tenofovir  معلومات انظر الفرعية. السكانية المجموعات هذه في كافية غير

 )dolutegravir. )1وصف
 alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص إلى يشُار ال•

المكتسب  1HIV-بفيروس اإلصابة خطر لتقليل  )(PrEPالتعرض قبل وقائي كعالج

كبير.لخطر المعرضين البالغين عند جنسياً

. Inc Pharmaceuticals Mylanبـ اتصل المعكوسة ، الفعل ردود عن لإلبالغ
أو  1FDA-800-1088-على  FDAأو  )1RX-INFO-877-4-(1-877-446-3679 على

medwatch/www.fda.gov.

 ------------------------------ األدوية تفاعل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وتينوفوفير وإيمتريسيتابين دولوتغرافير ألقراص المتزامن التناول يؤدي أن يمكن

إلى األخرى األدوية تؤدي وقد األخرى األدوية تركيز تغيير إلى أخرى أدوية مع األفيناميد

مراعاة يجب األفيناميد. وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تركيزات تغيير

)712.3 ، 4 ، (وأثناءه. العالج قبل المحتملة الدوائية التفاعالت

-----------------------واالدارة الجرعة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تناول في البدء قبل االختبار:•

 ، Bالكبد التهاب فيروس عدوى عن للكشف المرضى اختبار يجب أالفيناميد ،

وبروتين البول ، وجلوكوز المقدرة ، الكرياتينين تصفية على الحصول ويجب

)2.1(البول.
يومياً. واحد قرص كجم: 40 عن وزنهم يقل ال الذين المرضى واألطفال البالغين•

)2.2(طعام. بدون أو مع تناوله يمكن
و  emtricitabineو  Dolutegravirبأقراص ينصح ال الكلوي: القصور•

alafenamide tenofovir  الكرياتينين تصفية نسبة تقل الذين المرضى في

)2.3(الدقيقة. في مل 30 عن لديهم

-----------------------محددة مجموعات في االستخدام - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 alafenamideو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص استخدام يجب الحمل:•

tenofovir  المحتملة. المخاطر تبرر المحتملة الفوائد كانت إذا فقط الحمل أثناء)
8.1(

نقص فيروس انتقال احتمالية بسبب الطبيعية بالرضاعة ينصح ال الرضاعة:•

)8.2(البشرية. المناعة
)8.4(كجم. 40 عن وزنهم يقل الذين للمرضى به ينصح ال األطفال: طب•

من المعتمد المريض ووسم للمرضى استشارية معلومات على للحصول 17 انظر

.)(FDAوالعقاقير األغذية إدارة
50 أقراص:  ----------------------والقوى الجرعة أشكال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 )TAF )3مجم25 و  ، FTCمجم 200 دولوتجرافير ، مجم
2018/2المنقحة:

الوصف معلومات  *المحتويات الكامل: الوصف معلومات
الكامل
بالكبد اللتهاب الحاد التفشي العالج بعد ما تحذير:

1
2

5.2

5.3

الحساسيةفرط تفاعالت

االستجابة فقدان أو العكسية التفاعالت خطر

الدوائيةالتفاعالت بسبب الفيروسية

المصابين المرضى في  Bالكبد اللتهاب الشديد الحاد التفاقم

HBVو  1HIV-بفيروس
المناعةتكوين إعادة متالزمة

كلويضعف تفاقم أو جديدة بداية

دهنيتنكس مع الحاد الكبد وتضخم اللبني الحماض

العكسيةالتفاعالت
6.1

6.2

األدويةتفاعل
7.1

5.4

واالستخداماالستطبابات
االستعمالوطريقة الجرعة

2.1

5.5

5.6

5.7

و  Dolutegravirأقراص استخدام بدء قبل االختبار

Emtricitabine  وAlafenamide Tenofovir
(كجم 40 عن وزنهم يقل ال الذين األطفال ومرضى البالغون

ً)رطال88
القصور من يعانون الذين المرضى في به ينصح ال

الحادالكلوي

القوةوموانع الجرعة أشكال

واإلحتياطاتالمحاذير
الكبديةالسمية5.1

2.2

6
السريريةالتجارب تجربة2.3

التسويقبعد ما تجربة

3
4
5

7
للعوامل الدوائية الحرائك على  Dolutegravirتأثير

األخرى

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - موانع ------------------- ----------

تفاعلفرط الحساسية السابق لدولوتغرافير. (4) •
التناولالمتزامن مع دوفيتيليد. (4) •

TITLE - DOLUTEGRAVIR + EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE /
 KOCITAF MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : accessfda

www.911globalmeds.com/buy-dolutegravir-emtricitabine-tenofovir-alafenamide-kocitaf-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/210237PI.pdf


لـ الدوائية الحرائك على األخرى العوامل تأثير7.2

Dolutegravir  أوEmtricitabine  وAlafenamide 

Tenofovir
يحتمل التي الدوائية التفاعالت من وغيرها الثابتة الدوائية التفاعالت

مهمةتكون أن

الكلىوظائف على تؤثر التي األدوية

12.1

12.2

12.3

12.4

السريريةغير السموم علم
13.1

13.2

السريريةالدراسات
14.1

14.2

االستشارة معلومات ومعالجة تخزين   /توريديتم كيف
للمرضى

العملآلية

الدوائيةالديناميكا

الدوائية

المجهرياالحياء علم 7.3

13
7.4

محددةسكانية مجموعات في استخدم
8.1

8.2

8.4

8.5

8.6

8.7

الجرعةفرط
وصف

السريريةالصيدلة

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،

األدويةعلم أو   /والحيوانية السموم علم 8
حمل

الرضاعة

األطفالاستخدام

الشيخوخةاستخدام

كبدياختالل

الكلويالقصور

14
الكبارالموضوعات

األطفالطب مواضيع

16
17

10
11
12

مدرجة.غير الكاملة الوصفات معلومات من المحذوفة الفرعية األقسام أو األقسام  *
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كاملةوصفية معلومات

بالكبد اللتهاب الحاد التفشي العالج بعد ما تحذير:

 .alafenamideبالكبد اللتهاب المضاد العالج بدء يبرر ما هناك يكون قد مناسبا ، ذلك كان إذا•
tenofovir  وemtricitabine  وdolutegravir  أقراص وإيقافHBV  1-وHIV  مراقبة يجب

في األقل على أشهر لعدة والمخبرية السريرية المتابعة من كل مع كثب عن الكبدية الوظيفة
 dolutegravirو  emtricitabineو  alafenamide.  tenofovirبفيروسالمصابين المرضى

وتوقفوا  fumarate )TDF(  disoproxil tenofovirأقراص ،تناول عن التوقف مع تحدث وقد
اإلبالغ تم  Bبفيروس أصيبوا الذين المرضى في  1HIV-و  HBVعلى تحتوي التي المنتجات عن
التهاب فيروس عدوى لعالج معتمد  B المزمن ( .)HBVالكبدالتهاب من حاد حاد تفاقم عن

أقراص ، مكونات أحد  dolutegravirو  emtricitabineو  alafenamide tenofovirالكبد ،
alafenamide Tenofovir] 5.4(واالحتياطات التحذيرات انظر[(.

1
بمفردها لالستخدام  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص إلى يشار

واألطفال البالغين لدى  )1HIV-(1 النوع من البشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج كامل كنظام

كجم.40 عن وزنهم يقل ال الذين المرضى

واالستخداماالستطبابات

االستخدام:حدود

وحدها  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص باستخدام يوصى ال•

مثبطات مقاومة في سريرياً يشتبه أو بالمقاومة مرتبطة متكاملة بدائل من يعانون الذين المرضى في

و  emtricitabineو  dolutegravirأقراص في  dolutegravirجرعة ألن إنجراز إنزيم حبال نقل

alafenamide tenofovir  وصف معلومات انظر الفرعية. السكانية المجموعات هذه في كافية غير

dolutegravir.

التعرض من كوقاية  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص إلى يشُار ال•

كبير.لخطر المعرضين البالغين عند جنسياً المكتسب  1HIV-بفيروس اإلصابة خطر لتقليل  )(PrEPالمسبق

2
 Alafenamideو  Emtricitabineو  Dolutegravirأقراص بدء قبل االختبار 2.1

Tenofovir
المرضى اختبار يجب أالفيناميد ، وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تناول في البدء قبل

.)]5.4(واالحتياطات التحذيرات انظر [Bالكبد التهاب فيروس عدوى عن بحثاً

االستعمالوطريقة الجرعة

بأقراص العالج بدء قبل البول وبروتين البول وجلوكوز المقدرة الكرياتينين تصفية تقييم يجب

انظر [المرضىجميع في العالج أثناء مراقبتها ويجب أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير

.)]5.6(واالحتياطات التحذيرات

و  Dolutegravirأقراص  ً)رطال88 (كجم 40 عن وزنهم يقل ال الذين األطفال ومرضى البالغون 2.2

emtricitabine  وalafenamide tenofovir  يحتوي أدوية ثالثة من ثابتة بجرعة مركب منتج عن عبارة

أالفيناميد تينوفوفير من مجم 25 و  )(FTCإمتريسيتابين من مجم 200 و دولوتغرافير ، من مجم 50 على

TAF)( . عن يؤخذ واحد قرص هي أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير من بها الموصى الجرعة

البالغين.عند طعام بدون أو مع يومياً واحدة مرة الفم طريق

3
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مل 30 تساوي أو من أكبر الكرياتينين وتصفية ً )رطال88 (كجم 40 عن وزنهم يقل ال الذين األطفال مرضى

.)]12.3(السريري األدوية وعلم  )8.7(محددة فئات في االستخدام انظر [الدقيقةفي

الحادالكلوي القصور من يعانون الذين المرضى في به ينصح ال 2.3
للمرضى  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص باستخدام ينصح ال

 )5.6(واالحتياطات التحذيرات انظر [الدقيقة.في مل 30 عن لديهم الكرياتينين تصفية نسبة تقل الذين
.)]8.7(محددة فئات في واالستخدام

3
منمجم 52.6 على تحتوي التي  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص تتوافر

sodium )DTG(  dolutegravir ،  من مجم 50 يعادل ما أيdolutegravir ،  200 وmg منemtricitabine )FTC( 
االفيناميدي.مجم. 10 من مجم 10 يعادل ما  ، fumarate )TAF(  alafenamide tenofovirمن 28.04mg و 

القوةونقاط الجرعة أشكال

غير بيضاوية ، بالفيلم ، مطلية مصفرة ، بيضاء إلى بيضاء أقراص هي مجم 25   /مجم200   /مجم50 أقراص•

اآلخر.الجانب على TD1واللوحي الجهاز من واحد جانب على ممعمسجلة

4
المرضى:في  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirاستعمال يمنع

موانع

.)]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [دولوتغرافيرتجاه الحساسية لفرط سابق فعل رد مع•

أو   /والخطيرة األحداث وخطر البالزما في دوفيتيليد تركيزات زيادة احتمالية بسبب دوفيتيليد تلقي•

.)]7(الدوائية التفاعالت انظر [الحياةتهدد التي

5
الكبديةالسمية 5.1

يكون قد دولوتغرافير. على يحتوي نظام يتلقون الذين المرضى في الكبدية الضائرة األحداث عن اإلبالغ تم

الترانساميناز ارتفاعات تطور أو لتفاقم متزايد خطر في  Cأو  Bالكبد التهاب من يعانون الذين المرضى

في . )]6.1(العكسية التفاعالت انظر [أالفيناميدوتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص باستخدام

إعادة أو المناعة تكوين إعادة متالزمة مع متسقة الترانساميناسات في االرتفاعات كانت الحاالت ، بعض

عن اإلبالغ تم الكبدي. لاللتهاب المضاد العالج سحب فيه تم الذي المكان في خاصة  Bالكبد التهاب تنشيط

في الحاد الكبدي والفشل الكبد ، والتهاب الدم ، في الكبد كيمياء ارتفاع ذلك في بما الكبدية ، السمية حاالت

أخرى خطر عوامل أو سابق كبدي مرض وجود دون دولوتغرافير على يحتوي نظاماً يتلقون الذين المرضى

من ثابتة بجرعة الكبد زراعة إلى تؤدي والتي الدواء يسببها التي الكبد إصابة عن اإلبالغ تم تحديدها. يمكن

الكبدية.السمية بمراقبة يوصى والميفودين. ودولوتغرافير أباكافير

واإلحتياطاتالمحاذير

الحساسيةفرط تفاعالت 5.2
في خلل وأحياناً دستورية ، ونتائج جلدي ، بطفح وتميزت الحساسية فرط تفاعالت عن اإلبالغ تم

تلقوا الذين األشخاص من ٪ 1 من أقل في األحداث عن اإلبالغ تم الكبد. إصابة ذلك في بما األعضاء ،

و  dolutegravirأقراص تناول عن توقف السريرية. التجارب من 3 المرحلة في دولوتغرافير

emtricitabine  وalafenamide tenofovir  أو عالمات ظهرت إذا فوراً بها المشتبه األخرى والعوامل

طفح أو شديد جلدي طفح الحصر ، ال المثال سبيل على ذلك ، في بما (الحساسية فرط تفاعالت أعراض

أو بثور الجلد ، تقشير أو بثور المفاصل ، أو العضالت في آالم إرهاق ، عام ، توعك بحمى ، مصحوب جلدي

صعوبة وعائية ، وذمة الحمضات ، فرط الكبد ، التهاب الوجه ، وذمة الملتحمة ، التهاب فموية ، آفات

المناسب. العالج في والبدء الكبد ، أمين ناقالت ذلك في بما السريرية ، الحالة مراقبة يجب . )التنفسفي

التوقففي التأخير
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بعد بها مشتبه أخرى عوامل أو أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير بأقراص العالج يؤدي قد

و  emtricitabineو  Dolutegravirاستعمال يمُنع للحياة. مهدد تفاعل إلى الحساسية فرط ظهور

alafenamide tenofovir  تجاه الحساسية لفرط سابق فعل رد من عانوا الذين المرضى في

dolutegravir.

يؤدي قد  الدوائيةالتفاعالت بسبب الفيروسية االستجابة فقدان أو العكسية التفاعالت خطر 5.3

أو معروفة دوائية تفاعالت إلى أخرى وعقاقير وإمتريسيتابين دولوتغرافير ألقراص المتزامن االستخدام

:)]7.3(الدوائية التفاعالت  ، )4(االستعمال موانع انظر [إلىبعضها يؤدي وقد مهمة ، تكون أن يحتمل

تطور واحتمال أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير ألقراص العالجي التأثير فقدان•

المقاومة.

المصاحبة.لألدوية المتزايد التعرض من سريرياً المحتملة العكسية الفعل ردود•

لمعرفة 3 الجدول على االطالع يرجى معها ، التفاعل تخفيف يمكن التي المصاحبة لألدوية بالنسبة

الجرعات. توصيات ذلك في بما والمعروفة ، المهمة الدوائية التفاعالت هذه إدارة أو لمنع الالزمة الخطوات

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير بأقراص العالج وأثناء قبل الدوائية التفاعالت إمكانية في النظر

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء المصاحبة األدوية مراجعة أالفيناميد ؛

المصاحبة.باألدوية المرتبطة العكسية التفاعالت ومراقبة األفيناميد ؛

HBVو  1HIV-بفيروس المصابين المرضى في  Bالكبد اللتهاب الشديد الحاد التفاقم 5.4

البدء قبل  )(HBVالمزمن  Bالكبد التهاب فيروس وجود من للتحقق  1HIV-بفيروس المصابين المرضى اختبار يجب

.)]2.1(والتعاطي الجرعة انظر [القهقريةالفيروسات بمضادات العالج في

في  )الكبدوفشل الكبد تعويض عدم المثال ، سبيل على ( Bالكبد التهاب من حاد حاد تفاقم عن اإلبالغ تم

  )fumarate )TDFعلىتحتوي التي المنتجات عن وتوقفوا  HBVو  1HIV-بفيروس أصيبوا الذين المرضى

disoproxil tenofovir ،  عن التوقف مع تحدث وقدemtricitabine ، dolutegravir  وأقراص

alafenamide tenofovir . 1-بفيروس المصابين المرضى مراقبة يجبHIV  وHBV  عن يتوقفون الذين

المتابعة مع كثب عن  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول

ما هناك يكون قد مناسباً ، ذلك كان إذا العالج. عن التوقف بعد األقل على أشهر لعدة والمخبرية السريرية

أو المتقدمة الكبد أمراض من يعانون الذين المرضى في خاصة  ، Bالكبد اللتهاب المضاد العالج بدء يبرر

الكبدي.والفشل الكبدية المعاوضة عدم إلى العالج بعد الكبد التهاب تفاقم يؤدي قد حيث الكبد ، تليف

المناعةتكوين إعادة متالزمة 5.5
القهقرية ، الفيروسات بمضادات عولجوا الذين المرضى في المناعي التكوين إعادة متالزمة عن اإلبالغ تم

تينوفوفير وأقراص إمتريسيتابين دولوتغرافير ، من مكونان وهما  ، FTCو دولوتغرافير ذلك في بما

المرضى يصاب قد القهقرية ، الفيروسات بمضادات المركب العالج من األولية المرحلة خالل أالفيناميد.

المتفطرة مثل(المتبقية أو البطيئة االنتهازية للعدوى التهابية باستجابة المناعية أجهزتهم تستجيب الذين

أو  ، ][PCPالرئوي االلتهاب جيروفيسيالرئوية المتكيسة للخاليا ،المضخم الفيروس العدوى  الطيرية

والعالج.التقييم من مزيداً تتطلب قد والتي  ، )السل
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ومتالزمة العضالت والتهاب جريفز مرض مثل (الذاتية المناعة اضطرابات حدوث عن أيضاً اإلبالغ تم

بعد يحدث أن ويمكن تنوعاً أكثر البدء وقت فإن ذلك ، ومع المناعة ؛ تكوين إعادة وضع في  )باريهغيالن

العالج.بدء من أشهر عدة

الكلويالقصور تفاقم أو جديد ظهور 5.6
أنبوبية إصابة (فانكوني ومتالزمة الحاد الكلوي الفشل حاالت ذلك في بما الكلوي ، القصور عن اإلبالغ تم

السموم دراسات من كل في األولية تينوفوفير عقاقير باستخدام  ، )الشديدالدم فوسفات نقص مع كلوية

إلىباإلضافة   )cobicistat )COBIمع TAF + FTCلـ السريرية التجارب في البشرية. والتجارب الحيوانية

elvitegravir )EVG(  ،  القريب الكلوي البوق اعتالل أو فانكوني لمتالزمة حاالت هناك تكن لمPRT)( . في

الموضوعات وفي الساذجة العالج موضوعات في  COBI + EVGمع  TAF + FTCلـ السريرية التجارب

في مل 50 من أكبر  eGFRsمعدل مع  COBI + EVGمع  TAF + FTCإلى تحولت الفيروسية ، المكبوتة

تمت الكلوية العكسية التفاعالت بسبب التوقفات أو الخطيرة الكلوية الضائرة األحداث أو الدقيقة ،

التفاعالت انظر [.COBI + EVGمع  TAF + FTCبـ عولجوا الذين المشاركين من ٪ 1 من أقل في مصادفتهم

 alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص باستخدام ينصح ال . )]6.1(العكسية

هذه في البيانات ألن الدقيقة في مل 30 عن لديهم الكرياتينين تصفية نسبة تقل الذين المرضى في

كافية.غير السكانية المجموعة

يتناولون والذين الكلى وظائف ضعف من يعانون الذين تينوفوفير األولية األدوية يتناولون الذين المرضى

متزايد لخطر معرضون لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير ذلك في بما للكلى سامة عوامل

بالكلى.مرتبطة سلبية فعل ردود لتطوير

دولوتغرافير بأقراص العالج بدء قبل البول وبروتين البول وجلوكوز المقدرة الكرياتينين تصفية تقييم يجب

الفوسفور مراقبة يجب المرضى. جميع في العالج أثناء مراقبتها ويجب أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين

أكبر بشكل معرضون المرضى هؤالء ألن المزمنة الكلى أمراض من يعانون الذين المرضى في الدم في

و  dolutegravirأقراص أوقف األولية. تينوفوفير أدوية استخدام عند فانكوني بمتالزمة لإلصابة

emtricitabine  وalafenamide tenofovir  في سريرياً كبير انخفاض من يعانون الذين المرضى في

فانكوني.متالزمة على دليل أو الكلى وظائف

دهنيتنكس مع الشديد الكبد وتضخم اللبني الحماض 5.7
المميتة ، الحاالت ذلك في بما الدهني ، التنكس مع الحاد الكبدي والتضخم اللبني الحماض عن اإلبالغ تم

إمتريسيتابين دولوتجرافير ، مكونات أحد إمتريسيتابين ، ذلك في بما النيوكليوزيد ، نظائر باستخدام

مع باالشتراك أو بمفرده تينوفوفير ، من آخر أولي دواء  ، DFوتينوفوفير أالفيناميد ، تينوفوفير وأقراص

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير بأقراص العالج تعليق يجب األخرى. القهقرية الفيروسات مضادات

(الواضحة الكبدية السمية أو اللبني بالحماض توحي معملية أو سريرية نتائج يطور مريض أي في أالفيناميد
.)الترانسامينازفي ملحوظة ارتفاعات وجود عدم حالة في حتى الدهني والتنكس الكبد تضخم تشمل قد والتي

6
العالمات:وضع من أخرى أقسام في التالية الخطيرة الضارة الدوائية التفاعالت مناقشة تمت

العكسيةالتفاعالت

.)]5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر [الكبديةالسمية•

.)5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [الحساسيةفرط تفاعالت•
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.)]5.4(واالحتياطات والتحذيرات المعبأة التحذيرات انظر [بالكبد اللتهاب حاد حاد تفاقم•

.)]5.5(واالحتياطات التحذيرات انظر [المناعةتكوين إعادة متالزمة•

.)]5.6(واالحتياطات التحذيرات انظر [كلويضعف تفاقم أو جديدة بداية•

واالحتياطاتالتحذيرات انظر [دهنيتنكس مع الحاد الكبد وتضخم اللبني الحماض•

)5.7[(.

السريريةالتجارب تجربة 6.1
الضار التفاعل معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في تجُرى السريرية التجارب ألن نظراً

ال  )آخرمصاحب عالج مع مختلفة توليفات في يعُطى دواء أو (لدواء السريرية التجارب في لوحظت التي

العالج نفس في الدواء إعطاء يتم أو (آخر لعقار السريرية التجارب في بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن

الممارسة.في المالحظة المعدالت يعكس ال وقد  )مختلفأو المركب

سالمة تقييم يعتمد  الساذج:العالج مواضيع البالغين:في السريرية التجارب تجربة دولوتغرافير:

dolutegravir  1-بفيروس المصابة السذاجة العالج موضوعات فيHIV  من البيانات تحليالت على

و ING113086( )-2 SPRINGالتعمية ،مزدوجة المراكز ، متعددة دوليتين ، تجربتين

SINGLE )ING114467( .

mg  50من إما األقل على واحدة جرعة وتلقوا عشوائي بشكل شخصاً 822 اختيار تم  ، 2SPRING-في

dolutegravir  أو يومياً واحدة مرةmg  400raltegravir  من ثابتة جرعة مع كالهما يومياً ، مرتين

والميفودين أباكافير كبريتات ثابتة جرعة إما ( )(NRTIالمزدوج للنيوكليوسيد العكسي النسخ مثبطات

EPZICOM]®[  تينوفوفير   /إمتريسيتابينمن ثابتة جرعة أوDF ]موضوعات 808 هناك كان . ])®تروفادا

إلى أدت التي الضائرة األحداث معدل كان أسبوعاً ، 96 خالل والسالمة. الفعالية تحليالت في مدرجة

العالج.ذراعي كال في ٪ 2 التوقف

mg  50من أي من األقل على واحدة جرعة وتلقوا عشوائي بشكل شخصاً 833 اختيار تم  ، SINGLEفي

dolutegravir  كبريتات من ثابتة جرعة معabacavir وlamivudine )EPZICOM(   ثابتة جرعة أو يومياً واحدة مرة

حتى الدراسة عالج تعمية تم (يومياً واحدة مرة  )®DF )ATRIPLA tenofovir/  emtricitabine/  efavirenzمن

الضائرة األحداث معدالت كانت أسبوعاً ، 144 خالل . )144األسبوع إلى 96 األسبوع من التسمية وفتح 96 األسبوع

جرعة  +يومياً واحدة مرة  mg  50dolutegravirتلقوا الذين األشخاص في 4٪ الدواء تناول عن التوقف إلى أدت التي

  )ATRIPLA( DFمنثابتة جرعة يتلقون الذين األشخاص في 14٪ و   )lamivudine )EPZICOMو abacavirمن ثابتة

tenofovir/  emtricitabine/  efavirenz(   يوميا.واحدة مرة

لوحظت  )4إلى 2 الدرجة (شديدة إلى معتدلة شدة من  )(ARsالعالج عن الناشئة السلبية الفعل ردود

 SINGLEأو  2SPRING-في إما  dolutegravirعالج أذرع في األشخاص من 2٪ عن يقل ال ما في

.٪)2(والتعب  ٪)2(والصداع  ٪)3(األرق كانت

تناولوا الذين األشخاص من 1٪ من وأقل 1٪ بنسبة األولى الدرجة من أرق عن اإلبالغ تم ذلك ، إلى باإلضافة

dolutegravir  وraltegravir ،  2-في التوالي ، علىSPRING في بينما  ؛SINGLE  4٪ و 7٪ المعدالت كانت

على  ، DF )ATRIPLA(  tenofovir/  emtricitabine/  efavirenzمنالثابتة والجرعة  dolutegravirلـ

العالج.من تحد األحداث هذه تكن لم التوالي.

في التالية  ARsحدثت  والمعالجة:السذاجة العالج تجارب في لوحظت التي شيوعاً األقل الضارة التفاعالت

الخبرةذوي من أو الساذج العالج من ٪ 2 من أقل
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األحداث هذه تضمين تم واحدة. تجربة أي في تركيبي نظام في  dolutegravirيتلقون الذين األشخاص

المحتملة.السببية العالقة وتقييم خطورتها بسبب

من العلوي الجزء في وآالم البطن ، وانتفاخ البطن ، في الراحة وعدم البطن ، في آالم الهضمي: الجهاز اضطرابات

والتقيؤ.البطن ،

الكبد.التهاب الصفراوية: الكبدية االضطرابات

العضل.التهاب الهيكلية: العضلية االضطرابات

في األحداث هذه لوحظت اإلكمال. أو السلوك أو المحاولة أو االنتحار في التفكير النفسية: االضطرابات

أخرى.نفسية أمراض أو لالكتئاب سابق تاريخ لديهم الذين األشخاص في األول المقام

الكلوي.القصور والبولية: الكلوية االضطرابات

حكة.الجلد: وتحت الجلدية األنسجة اضطرابات

تدهور مع  )4إلى 2 الصفوف (المختارة المختبر تشوهات الساذج: العالج موضوعات  المختبر:تشوهات

1. الجدول في الموضوعات من األقل على 2٪ في سمية درجة أسوأ وتمثل األساس خط من الدرجة

2.الجدول في معروض المختارة الدهون لقيم لوحظ الذي األساس خط من التغيير متوسط

العالج موضوعات في  )4إلى 2 من الصفوف (المختارة المختبر تشوهات1.الجدول
)96األسبوع تحليل ( 2SPRING-في السذاجة

-2ربيع
دولوتغرافير

مجم50

يومياواحدة مرة

NRTIs  2+
)403 =ن (

رالتجرافير
يومياًمرتين مجم 400

NRTIs  2+
)405 =ن (

المختبرمعلمة
المفضلةالمدة

ALT
ULN(4٪4٪ ×5.0 إلى 2.5  (>2 الدرجة

ULN(2٪2٪ ×5.0  (>4 إلى 3 الصف

أست

ULN(5٪3٪ ×5.0 إلى 2.5  (>2 الدرجة

ULN(3٪2٪ ×5.0  (>4 إلى 3 الصف

الكليالبيليروبين

ULN(3٪2٪ ×2.5 إلى 1.6 (2 الدرجة

ULN(>1٪>1٪ ×2.5  (>4 إلى 3 الصف

كينازالكرياتين

ULN(2٪5٪ ×9.9 إلى 6.0 (2 الدرجة

٪4٪7)عاديحد أقصى  ×10.0  (≥الرابع إلى الثالث الصف

الدمفي السكر ارتفاع

٪6٪6)ديسيلتر  /مجم250 إلى 126 (2 الدرجة

٪2٪1<)ديسيلتر  /مجم250  (>3 الدرجة
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ليباز

ULN(7٪7٪ ×3.0 إلى 1.5  (>2 الدرجة

ULN(2٪5٪ ×3.0  (>4 إلى 3 الصف

العدالتمجموع

٪3٪4)109 ×0.99 إلى 0.75 (2 الدرجة

٪2٪2)109 ×0.75 (<4 إلى 3 الصف

العالجية الموضوعات في السريعة الدهون قيم في األساس خط من التغيير متوسط2.الجدول

)أ96األسبوع تحليل ( 2SPRING-في الساذجة
-2ربيع

دولوتغرافير
مجم50

يومياواحدة مرة

NRTIs  2+
)403 =ن (

رالتجرافير
مجم400

يوميامرتين
NRTIs  2+

)405 =ن (
المختبرمعلمة

المفضلةالمدة
8.110.1)ديسيلتر  /ملغم(الكوليسترول

الكثافةعالي الدهني البروتين كوليسترول

)ديسيلتر  /مجم(

2.02.3

الكثافةمنخفض الدهني البروتين كوليسترول

)ديسيلتر  /مجم(

5.16.1

6.76.6)ديسيلتر  /ملغم(الثالثية الدهون

أ
19 (التحليالت هذه من األساس في الدهون خفض عوامل على الموضوعات استبعاد تم

بعد الدهون خفض عامل شخصاً وتسعون أربعة بدأ . 2SPRING-في ذراع كل في موضوعاً

عما النظر بغض  )العاملاستخدام تم بدء قبل (العالج على الصيام قيمهم آخر األساس ؛ خط

:n raltegravir ،  9= n dolutegravir -2 =13 (العامل استخدام عن توقفوا قد كانوا إذا

SPRING(.

لألشخاص سمُح 3 ، المرحلة تجارب في : Cالكبد التهاب أو   /و Bالكبد التهاب لفيروس المشتركة العدوى

الكبد كيمياء اختبارات تتجاوز أال بشرط بالتسجيل  Cأو   /و Bالكبد التهاب فيروس بعدوى المصابين

المصابين األشخاص في األمان تعريف ملف كان عام ، بشكل الطبيعي. األعلى الحد أضعاف 5 األساسية

غير األشخاص في لوحظت التي لتلك مشابهاً  Cأو   /و Bالكبد التهاب لفيروس المصاحبة بالعدوى

في أعلى كانت  ALTو  ASTشذوذ معدالت أن من الرغم على  ، Cأو  Bالكبد التهاب بعدوى المصابين

العالج. مجموعات لجميع سي بفيروس المشتركة العدوى أو   /و Bالكبد بالتهاب المصابة الفرعية المجموعة

بالعدوى المصابة  Cأو   /و Bالكبد التهاب في  ALTفي 4 إلى 2 من الصفوف في شذوذ وجود لوحظ

يتلقون الذين األحادي البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص مع مقارنة المشتركة

dolutegravir  مجم 50 جرعة مع ٪ 8 مقابل ٪ 13 و يومياً واحدة مرة مجم 50 جرعة مع ٪ 3 مقابل ٪ 18 في

.)]5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر [ يوميا.ًمرتين

تثبيط بسبب الدم في الكرياتينين نسبة من يزيد  Dolutegravirأن ثبت  الكرياتينين:مصل في التغييرات

. .)12.2(السريرية الصيدلة انظر [الكلوية.الكبيبات وظيفة على التأثير دون للكرياتينين األنبوبي اإلفراز

96 خالل مستقرة وظلت العالج من األولى األربعة األسابيع خالل المصل كرياتينين في زيادة حدثت

لكل مجم 0.15 األساس خط من متوسط   تغيير لوحظ الساذجة ، المعالجة موضوعات في أسبوعاً.

بعد )ديسيلترلكل مجم 0.65 إلى ديسيلتر لكل مجم -0.32 النطاق: (ديسيلتر

9

4219844المرجعي: الرقم



متشابهة وكانت الخلفية  NRTIsقبل من للمقارنة قابلة الكرياتينين زيادات كانت العالج. من أسبوعاً 96

العالجية.الخبرة ذوي األشخاص في

 INSTIعاماً 18 تسجيل تم من أقل إلى 6 بين أعمارهم تتراوح ساذجة األطفال:طب مواضيع في السريرية التجارب خبرة

نقص بفيروس مصاباً شخصاً 160 من يقرب لما مقارنة غير التسمية ، مفتوحة المراكز ، متعددة مستمرة تجربة عن عبارة

الخبرة ذوي من شخصاً 46 منهم عاماً ، 18 من أقل إلى أسابيع 4 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال من البشرية المناعة

.)]14.2(السريرية والدراسات  )8.4(محددة فئات في االستخدام انظر [P1093 IMPAACTوموضوعات العالجية ،

قبل من 2 الدرجة من  ARsعن اإلبالغ تم بالبالغين. الخاصة لتلك مشابهاً الضار التفاعل تعريف ملف كان

الصلة ذات  ARsعن اإلبالغ يتم لم . )2 =ن (واإلسهال  )3 =ن (العدالت عدد انخفض واحد موضوع من أكثر

التوقف.إلى  ARsأي يؤد لم 4. أو 3 الدرجة من بالمخدرات

البيليروبين مرتفعة واحد موضوع من أكثر في عنها اإلبالغ تم التي 4 أو 3 الدرجة من المختبرية الشذوذات كانت

لتلك مماثلة الدم في الكرياتينين متوسط   في التغييرات كانت . )2 =ن (العدالت عدد وانخفاض  )3 =ن (الكلي

البالغين.عند لوحظت التي

 COBI + EVGمع  TAF + FTCلـ السريرية التجارب في العكسية التفاعالت األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

المصابين البالغين األشخاص على أسبوعاً 48 لمدة المجمعة التجارب في :1HIV-بعدوى المصابين البالغين عالج في

 )مع TAF + FTCبـ عولجوا الذين األشخاص في شيوعاً األكثر الضار التفاعل كان الساذجين ،  1HIV-بفيروس بالعدوى
866= COBI )N + EVG ) المجموعة هذه في . ٪)10(غثيان كانت  )الدرجاتجميع ٪ ، 10 يساوي أو من أكبر حدوث

فترة خالل الضائرة األحداث بسبب  COBI + EVGمع  TAF + FTCتناول عن األشخاص من 0.9٪ توقف العالجية ،

البالغين في مشابهاً األمان تعريف ملف كان . )]14(السريرية الدراسات انظر [أسبوعا48ً استمرت التي العالج

N + EVG( COBI =799  )باستخدام TAF + FTCإلى تحويلهم تم والذين  1HIV-بعدوى المصابين الفيروسي المكبوتين
 + COBIمع  TAF + FTCبـ عولجوا والذين القهقرية للفيروسات المضاد العالج من يعانون الذين البالغون األشخاص .

EVG  من ديسيلتر   /مجم15 و الكوليسترول ، إجمالي من ديسيلتر   /مجم30 قدرها متوسطة زيادات من عانوا

48 بعد الثالثية الدهون من ديسيلتر   /مجم29 و  ، HDLكوليسترول من ديسيلتر   /مجم7 و  ، LDLكوليسترول

االستخدام.من أسبوعاً

المضاد العالج من يعانون الذين  1HIV-بفيروس المصابين البالغين على أسبوعاً 48 مدتهما تجربتين في  الكلى:مختبر فحوصات

في مل 115 األساسي  eGFRمعدل بمتوسط    N + EVG( COBI =866  )مع TAF + FTCبـ عالجهم تم القهقرية ، للفيروسات

نسبة متوسط   كان 48. األسبوع إلى األساس خط من  dLدقيقة. لكل مجم 0.1 بمقدار الدم في الكرياتينين متوسط   زاد الدقيقة ،

على أسبوعاً 48 مدتها تجربة في 48. األسبوع وفي األساس خط عند جرام لكل مجم UPCR)(  44البول في الكرياتينين إلى البروتين

FTCإلى تحولوا والذين بالفيروس المكبوتين  TDFبـ المعالجين البالغين
الدم في الكرياتينين متوسط   كان  161UPCR 24 األسبوع في جرام لكل مجم 93 و األساس خط عند جرام لكل .مجم

 + TAFمع  N + EVG( COBI =248  ، )كانالوسيط 24. واألسبوع األساس خط من كل في ديسيلتر لكل مجم 1.5
FTC  تلقواالذين(  30 الدقيقة في مل 69 إلىeGFR  األساسخط) المصابين البالغين في أسبوعاً 24 لمدة  تجربة

يبلغ األساسي    61UPCR في 48. األسبوع في جرام لكل مجم 46 و األساس خط عند جرام لكل مجم  aكلوي بقصور

 )بمتوسط   eGFRمتوسط وكان األساس لخط مشابهاً الدم في الكرياتينين متوسط   وكان الدقيقة ، في مل 112
959= COBI )N + EVG  معTAF +

بالعدوى المصابين البالغين األشخاص على أسبوعاً 48 مدتهما لتجربتين المجمعَّ التحليل في  المعدنية:العظام كثافة تأثيرات

األساس خط من  )(BMDالعظام في المعادن كثافة تقييم تم القهقرية ، للفيروسات المضاد العالج من الساذجين  1HIV-بفيروس

خط من بالعظام المعادن كثافة متوسط   انخفض . )(DXAالطاقة ثنائي السينية األشعة امتصاص قياس بواسطة 48 األسبوع إلى

انخفض الكلي. الورك في -0.66٪ و القطني الفقري العمود في  COBI + EVGمع  TAF + FTCمع 48-1.30٪ األسبوع إلى األساس

٪10 بنسبة القطني الفقري العمود في أكثر أو ٪ 5 بنسبة بالعظام المعادن كثافة
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COBI. + EVG  مجموعة معTAF + FTC  كثافة في التغييرات لهذه المدى طويلة السريرية األهمية إن

من  ٪)0.8 (7 في  )والقدميناليدين أصابع باستثناء (كسور عن اإلبالغ تم معروفة. غير بالعظام المعادن

أكثر أو ٪ 7 بنسبة بالعظام المعادن كثافة انخفض  TAF + FTCمواضيع مع  COBI.  + EVGفيالموضوعات

TAF + FTCمواضيع مع  COBI.  + EVGمن٪ 7 بنسبة الفخذ عنق في

COBI + EVGمع  TAF + FTCإلى تحولوا والذين بالفيروسات المكبوت  TDFبعالج عولجوا الذين البالغين األشخاص من 799 في
كثافة انخفض . )الوركإجمالي ٪ 1.95 القطني ، الفقري العمود ٪ 1.86 (بالعظام المعادن كثافة متوسط   زاد 48 ، األسبوع في  ،

EVGمع  TAF + FTCمن ٪ 1 بنسبة القطني الفقري العمود في أكثر أو ٪ 5 بنسبة بالعظام المعادن
 + TAFمن ٪ 1 بنسبة الفخذ عنق في أكثر أو ٪ 7 بنسبة بالعظام المعادن كثافة انخفض . COBIمواضيع  +

FTC  مواضيع معCOBI + EVG.

مفتوحة تجربة في -1:البشري المناعي العوز فيروس بعدوى المصابين األطفال في السريرية التجارب في العكسية التفاعالت

-1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األطفال من ساذجة - القهقرية للفيروسات مضاداً عالجاً 23 لـ أسبوعاً 24 لمدة

 ، COBI + EVGمع  TAF + FTCتلقوا والذين  )األقلعلى كجم 35 وزنهم (عاماً 18 من أقل إلى 12 بين أعمارهم تتراوح الذين

المعادن كثافة متوسط   زاد األطفال ، هؤالء بين من بالبالغين. الخاصة لتلك مماثلة كانت المجموعة هذه من السالمة

كان الرأس. ناقص الجسم إلجمالي 0.8٪  +و القطني الفقري العمود في 1.7٪  +24 ، األسبوع إلى األساس خط من بالعظام

والقطني الفقري للعمود  0.10BMD- األساسية  Zدرجات من التغييرات متوسط

العمود في بالعظام المعادن كثافة  ٪)4من أكبر (ملحوظة خسارة األشخاص من اثنين لدى كان 24. األسبوع في رأساً أقل لجسم 0.11 -

24.األسبوع في القطني الفقري

التسويقبعد ما تجربة 6.2
الضائرة التفاعالت تحديد تم السريرية ، التجارب من عنها اإلبالغ تم التي العكسية التفاعالت إلى باإلضافة

ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم التفاعالت هذه ألن نظراً التسويق. بعد ما استخدام أثناء التالية

التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير دائماً الممكن من فليس مؤكد ، غير حجم

للعقاقير.

كبدية.سمية حاد ، كبدي فشل الصفراوية:الكبدية االضطرابات دولوتغرافير:

عضلي.ألم مفصلي ، ألم الهيكلي:العضلي الجهاز

قلق.النفسي:الطب

7
األخرىللعوامل الدوائية الحرائك على  Dolutegravirتأثير 7.1
 )مترميكرو dolutegravir، 50=  1.93الكلوية العضوية الكاتيونات ناقالت يثبط  ، OCT2 )ICالمختبرفي

3 ، الجدول )الحيالجسم في .)ميكرومترMATE)( IC)1 50=  6.34والسموم األدوية متعدد بثق وناقل

metformin  وMATE1 )dofetilide  أوOCT2  عبر منها التخلص يتم التي لألدوية البالزما تركيزات من

Dolutegravir  يزيد قدMATE1.  وربماOCT2  تثبيط طريق عن األنبوبي الكرياتينين إفراز يثبط

dolutegravir، ] 7.3(الدوائية والتفاعالت  )4(االستعمال موانع انظر[(.

األدويةتفاعل

dolutegravir، 50=  2.12العضوي األنيون ناقل القاعدية ، الكلوية الناقالت  يثبط (OAT( 1 )ICالمختبرفي

شبه الهيبورات أو  OAT1و  .OAT3الحيالجسم في لكن،. )ميكرومترIC50=  1.97( OAT3و  )مترميكرو

 ،dolutegravirلـ البالزما تركيزات يغير لم  tenofovirوركائز األمينية ،
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 ، CYP3A ، CYP2D6السيتوكروم يلي: ما  )ميكرومتر50 من أكبر dolutegravir )IC50يمنع لم ، المختبرفي

CYP2C19 ، CYP2C9 ، CYP2C8 ، CYP2B6 ، CYP2A6 ، P450 )CYP( 1A2 ،  فوسفات ثنائي اليوريدين

UDP)(  ترانسفيراز -جلوكورونوسيلUDP)(  جلوكورونوسيل-UDP)(  ترانسفير -جلوكورونوسيلgp( ،  بروتين

(OATPعضوي أنيون ناقل ببتيد بولي  ، )(BSEPالصفراء ملح تصدير مضخة  ، )(BCRPالثدي سرطان مقاومة
( OCT1 ، OATP1B3 ، B1 ، 1 المتعددة األدوية مقاومة بروتينMRP)(  ، 2 أوMRP4. أو المختبرفي

dolutegravir  يحفز لمCYP1A2  أوCYP2B6  أوCYP3A4 .ً التفاعل تجارب ونتائج البيانات هذه على بناء

أو اإلنزيمات هذه ركائز تشكل التي لألدوية الدوائية الحرائك على دولوتغرافير يؤثر أن يتُوقع ال الدوائي ،

الناقالت.

الدوائية الحرائك على مناسب سريري تأثير  dolutegravirلـ يكن لم الدوائي ، التفاعل تجارب في

التي الفموية الحمل وموانع ريلبيفيرين ، ميدازوالم ، ميثادون ، تينوفوفير ، داكالتاسفير ، التالية: لألدوية

لبيانات المتقاطعة الدراسات مقارنات باستخدام استراديول. وإيثينيل نورجيستيمات على تحتوي

الدوائية الحرائك على يؤثر  dolutegravirأن يبدو ال متفاعل ، دواء لكل التاريخية الدوائية الحرائك

 lopinavirو  fosamprenavirو  etravirineو  efavirenzو  darunavirو  atazanavirالتالية: لألدوية

.boceprevirو  ritonavirو

و  Emtricitabineأو  Dolutegravirلـ الدوائية الحرائك على األخرى العوامل تأثير 7.2
Alafenamide Tenofovir

و  emtricitabineو  dolutegravirمكونات أحد وهو  ، Dolutegravirاستقالب يتم دولوتغرافير:

alafenamide tenofovir ،  بواسطةUGT1A1  من المساهمة بعض معCYP3A. Dolutegravir 

هذه تحفز التي األدوية . المختبرفي gp-Pو  BCRPو  UGT1A9و  UGT1A3من ركيزة أيضاً هو

لـ العالجي التأثير من وتقلل البالزما في  dolutegravirتركيز من تقلل قد والناقالت اإلنزيمات

dolutegravir.

زيادة إلى اإلنزيمات هذه تثبط التي األخرى واألدوية  dolutegravirلـ المتزامن التناول يؤدي قد

البالزما.في  dolutegravirتركيز

عن  etravirineتأثير تخفيف تم ولكن البالزما ، في  dolutegravirتركيزات من كبير بشكل  Etravirineقلل

تخفيفه يتم أن المتوقع ومن  ، ritonavir/  darunavirأو  ritonavir/  lopinavirلـ المتزامن التناول طريق

.)]12.3(السريري األدوية وعلم  )7.3(الدوائية التفاعالت انظر [)3الجدول ( ritonavir/  atazanavirبواسطة

.OATP1B3أو  OATP1B1لـ ركيزة  dolutegravirيكن لم ، المختبرفي

تعديل دون دولوتغرافير مع التالية األدوية تناول يمكن الدوائي ، التفاعل تجربة نتائج على بناء ً

بوسبريفير ، داكالتاسفير ، ريتونافير ،   /دارونافيرريتونافير ،   /لوبينافيرريتونافير ،   /أتازانافيرالجرعة:

بريدنيزون ، استراديول ، وإيثينيل الفموية. الحمل موانع ميثادون ، جرازوبريفير ،   /إلباسفير

..)12.3(السريرية الصيدلة انظر [فيلباتاسفير  /سوفوسبوفيرريلبيفيرين ، ريفابوتين ،

 emtricitabineو  alafenamide tenofovirالمقاومة .وتطوير األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

تركيز انخفاض إلى يؤدي مما  TAFألقراص ، العالجي التأثير فقدان إلى يؤدي قد مما  dolutegravirو

 3( TAFالجدول انظر  .)نشاطتحفز التي األدوية تقلل أن المتوقع من  gp-Pامتصاص من  TAFمن ، البالزما

و  .OATP1B3نشاط على بشدة تؤثر التي األدوية تؤدي قد  gp-Pو  BCRPامتصاص في تغييرات إلى

OATP1B1  وBCRP  وgp-P  هو أالفيناميد ، وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص مكونات أحد

TAFمن ، ركيزة
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التي األخرى األدوية مع أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير ألقراص المتزامن التناول يؤدي قد

 CYP2B6أو  CYP1A2لـ مثبطاً ليس  TAFالبالزما. في  TAFوتركيز امتصاص زيادة إلى  BCRPو  gp-Pتثبط

في CYP3Aلـ ضعيف مثبط هو  .TAF UGT1A1أو  CYP2D6أو  CYP2C19أو  CYP2C9أو  CYP2C8أو

.الحيالجسم في  .TAFلـ محفزاً أو مثبطاً ليس  CYP3Aالمختبر

يتم لم أالفيناميد ، وتينوفوفير إمتريسيتابين مكونات مع أجريت التي الدوائي التفاعل دراسات على بناء ً

مع أالفيناميد وتينوفوفير إمتريسيتابين دمج عند سريرياً مهمة دوائية تفاعالت أي توقع أو مالحظة

ريتونافير أو دارونافير كوبيسيستات ، أو ريتونافير مع أتازانافير التالية: القهقرية الفيروسات مضادات

cobicistat  وdolutegravir  وefavirenz  وledipasvir  وritonavir/  lopinavir  وmaraviroc  و

nevirapine  وraltegravir  وrilpivirine  وsofosbuvir . مهمة دوائية تفاعالت أي مالحظة يتم لم

البوبرينورفين ، التالية: األدوية مع أالفيناميد وتينوفوفير إمتريسيتابين دمج عند متوقعة أو سريرياً

  /نورجيستيماتنوربوبرينورفين ، نالوكسون ، ميدازوالم ، ميثادون ، لورازيبام ، كيتوكونازول ، إيتراكونازول ،

استراديول.إيثينيل

مهمةتكون أن يحتمل التي الدوائية التفاعالت من وغيرها الثابتة الدوائية التفاعالت 7.3

وتينوفوفير إمتريسيتابين ثابتة وجرعة دولوتغرافير مع أجريت دوائي تفاعل تجارب هناك تكن لم

الثالثة.المكونات من ثابتة جرعة تركيبة مع أو أليفيناميد

و  emtricitabineو  dolutegravirمع المحتملة الدوائية بالتفاعالت المتعلقة المعلومات توفير يتم

alafenamide tenofovir ) أدناه. )3الجدول

المتوقع الحجم بسبب المتوقعة التفاعالت أو الدوائي التفاعل تجارب إلى إما التوصيات هذه تستند

الصيدلة وعلم  )4(االستعمال موانع انظر [الفعاليةفقدان أو خطيرة سلبية أحداث حدوث وإمكانية للتفاعل

.)]12.3(السريرية

مع المحتملة الدوائية التفاعالت من وغيرها الثابتة الدوائية التفاعالت3.الجدول
Dolutegravir  وEmtricitabine  وAlafenamide Tenofovir : بإجراء يوصى قد

المتوقعةالتفاعالت أو الدوائي التفاعل تجارب على بناء ًالجرعة في تعديالت

علىيأثر
تركيز

تافدولوتغرافير ،
أو  /و

المصاحبةالمخدرات

المصاحبةالمخدرات

فصل:
السريريالتعليقالدواءاسم

النظم:الضطراب مضاد

دوفيتيليد

أقراص مع المتزامن التناول يستطب الدوفيتيليد ↑

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير

.)]4(االستعمال موانع انظر [أفيناميد.

البكتيريا:مضادات
ريفابوتين

ريفامبين

ريفابنتين

ألقراص المتزامن بالتناول ينصح التاف ↓

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير

أو ريفامبين أو ريفابوتين مع أفيناميد

ريفابنتين.

و emtricitabineو  dolutegravirاستخدامدولوتغرافير ↓النوكليوزيدغير عكس
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المنتسخة:إنزيم مثبطات
أإيترافيرين

 etravirineمع  alafenamide tenofovirأقراص

أو  ritonavir/  atazanavirمع المتزامن التناول دون

ritonavir/  darunavir  أوritonavir/  lopinavir 

كذلكليست

مستحسن.

النوكليوزيدغير عكس
المنتسخة:إنزيم مثبطات

أايفافيرينز

مرتين مجم 50 إلى دولوتغرافير جرعة اضبطدولوتغرافير↓

50 مقدارها إضافية جرعة تناول يجب يومياً.

12 بمقدار مفصولة دولوتغرافير ، من مجم

وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص عن ساعة

أالفيناميد.وتينوفوفير

النوكليوزيدغير عكس
المنتسخة:إنزيم مثبطات

نيفيرابين

أقراص مع المتزامن التناول تجنبدولوتغرافير ↓

dolutegravir  وemtricitabine  و

alafenamide tenofovir  ًوجود لعدم نظرا

الجرعاتلعمل كافية بيانات

التوصيات.

البروتياز:مثبط
أريتونافير  /فوسامبرينافير

مرتين مجم 50 إلى دولوتغرافير جرعة اضبطدولوتغرافير ↓

50 مقدارها إضافية جرعة أخذ يجب يومياً.

12 بمقدار مفصولة دولوتغرافير ، من مجم

دولوتجرافير ،عن ساعة

وتينوفوفير إمتريسيتابين أقراص

األفيناميدي.

آخرونوكالء
مجم 50 مقدارها إضافية جرعة أخذ يجبدولوتغرافير ↓أكاربامازيبين

ساعة 12 بمقدار مفصولة دولوتغرافير ، من

دولوتجرافير ،عن

وتينوفوفير إمتريسيتابين أقراص

يوصى ال ذلك ، ومع األفيناميدي ؛

دولوتغرافير أقراص مع باستخدامه

بسبب أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين

.TAFمكون

كاربامازيبين

اوكسكاربازيبين

الفينيتوين

الفينوباربيتال

دولوتغرافير ↓

تاف ↓

لالختالج.بديالً مضاداً اعتبارك في ضع

عشبة (جون سانت نبتة

)يوحناالقديس
دولوتغرافير ↓

تاف ↓

ألقراص المتزامن بالتناول ينصح ال

dolutegravir  وemtricitabine  و

alafenamide tenofovir  سانت نبتة مع

جون.

علىتحتوي التي األدوية
سبيل على (التكافؤ متعددة الكاتيونات

:)Alأو  Mgالمثال ،

أالكاتيونعلى المحتوية الحموضة مضادات

المسهالتأو

سوكرالفات

المخزنةاألدوية

وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تناولدولوتغرافير ↓

بعد أو ساعتين قبل أالفيناميد وتينوفوفير

تحتوي التي األدوية تناول من ساعات 6

التكافؤ.متعددة كاتيونات على
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الحديد أو الكالسيوم مكمالت

ذلكفي بما الفم ، طريق عن

على تحتوي التي المتعددة الفيتامينات

أالحديدأو الكالسيوم

و  dolutegravirأقراص تناولدولوتغرافير ↓

emtricitabine  وalafenamide tenofovir 

مكمالت تناول بعد ساعات 6 أو ساعتين قبل

من بدال الحديد. أو الكالسيوم على تحتوي

 ،dolutegravirذلك ،

إيمتريسيتابين ومكمالت أقراص تناول يمكن

على المحتوية األفيناميدي وتينوفوفير

الطعام.مع الحديد أو الكالسيوم

اليومية الجرعة حدد المتزامن ، االستخدام معميتفورمين ↑أميتفورمين

مجم 1000 إلى الميتفورمين من اإلجمالية

دولوتغرافير أو ميتفورمين أقراص بدء عند إما

عند أالفيناميد. وتينوفوفير وإمتريسيتابين

و  dolutegravirأقراص إيقاف

emtricitabine  وalafenamide 

tenofovir ،  الميتفورمين جرعة تتطلب قد

البدءعند الدم في السكر نسبة مراقبة تعديالً.

أقراص من ذلك يصاحب ما باستخدام يوصى

dolutegravir  وemtricitabine  و

alafenamide tenofovir  انسحابها.وبعد

التفاعل.لحجم 9 الجدول أو 8 الجدول  )12.3(السريرية الصيدلة انظر  أ

الكلىوظائف على تؤثر التي األدوية 7.4
واإلفراز الكبيبي الترشيح من مزيج طريق عن الكلى طريق عن أساسي بشكل تفرزان  tenofovirو  FTCألن نظراً

التي األدوية مع أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير ألقراص المتزامن التناول فإن النشط ، األنبوبي

األخرى واألدوية تينوفوفير ،  ، FTCتركيزات من يزيد قد نشط أنبوبي إفراز على التنافس أو الكلى وظائف تقلل

يتم التي األدوية على األمثلة بعض العكسية. التفاعالت مخاطر من يزيد قد وهذا كلوياً منها التخلص يتم التي

األسيكلوفير ، الحصر ، ال المثال سبيل على تشمل ، النشط األنبوبي اإلفراز طريق عن منها التخلص

المثال ، سبيل على (أمينوغليكوزيدات فالغانسيكلوفير ، فاالسيكلوفير ، جانسيكلوفير ، سيدوفوفير ،

التحذيرات انظر [الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات من المتعددة أو العالية والجرعات  ، )الجنتاميسين

.)]5.6(واالحتياطات

8
الحمل8.1

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص استخدام حول كافية بشرية بيانات توجد ال المخاطر:ملخص

تقييم يتم لم واإلجهاض. الخلقية بالعيوب المرتبطة العقاقير مخاطر عن لإلبالغ الحمل أثناء أالفيناميد

استخدامتقييم تم فقد ذلك ، ومع الحمل ؛ أثناء النساء في  alafenamide )TAF(  Tenofovirاستخدام

emtricitabine )FTC(   المضاد الحمل سجل في ورد كما النساء من محدود عدد في الحمل أثناء

إلى المستندة لألنظمة تعرضت التي الحمل حاالت من المحدود للعدد نظراً . )(APRالقهقرية للفيروسات

أقراص سالمة حول نهائية استنتاجات استخالص يمكن ال  ، APRإلى عنها اإلبالغ تم التي دولوتغرافير

dolutegravir  وemtricitabine  وalafenamide tenofovir  المستمرة والمراقبة الحمل ، أثناء

السكان عدد يبلغ المتحدة الواليات في الرئيسية الخلقية للعيوب الخلفية معدل . APRخالل من مستمرة

لإلجهاض المقدر الخلفية معدل MACDP)(  .2.7٪أتالنتا متروبوليتان في الخلقية العيوب لبرنامج المرجعيين

20٪.إلى 15٪ هو المتحدة الواليات سكان عموم في سريرياً بها المعترف الحمل حاالت في

محددةسكانية مجموعات في استخدم
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[دولوتغرافيرمع سلبية نمائية نتائج على دليل أي يالحظ لم الحيواني ، التكاثر دراسات في : دولوتغرافير
 dolutegravirإلى  )(AUCالجهازي التعرض كان واألرانب ، الجرذان في األعضاء تكوين أثناء . ]البياناتانظر

البشرية للجرعة األقصى الحد عند البشر عند التعرض من  )الجرذان(مرة 27 وحوالي  )األرانب(من أقل

لألمهات الجهازي التعرض كان الوالدة ، بعد   /قبلللجرذان التنموية الدراسة في . )(MRHDبها الموصى

AUC)(  إلىdolutegravir  في البشر لدى التعرض من مرة 27 حواليMRHD.

تطورية آثار أي تالُحظ لم الحيوانات ، على أجريت التي الدراسات في األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

األعضاء تكوين فترة خالل منفصل بشكل أالفيناميد وتينوفوفير إمتريسيتابين مكونات إعطاء تم عندما ضارة

أو يساوي التعرض وعند  FTCلـ التعرض عند  )التواليعلى واألرانب ، الفئران (مرة 108 و 60 التعرض عند

إمتريسيتابين من بها الموصى اليومية بالجرعة  TAFلـ التعرض  )التواليعلى واألرانب ، الجرذان (مرة 53

 FTCإعطاء تم عندما ضارة تطورية آثار أي تالُحظ لم وبالمثل ، . )]8.1(البيانات انظر [أالفيناميدوتينوفوفير

من بها الموصى اليومية بالجرعة التعرض من مرة 60 من يقرب لما التعرض عند الرضاعة خالل من للفئران

خالل من  TDFإعطاء تم عندما النسل في ضارة آثار أي يالحظ لم أالفيناميد. وتينوفوفير إمتريسيتابين

من بها الموصى اليومية بالجرعة التعرض من مرة 14 من يقرب لما  Tenofovirتعرض عند اإلرضاع

emtricitabine  وalafenamide tenofovir.

2933 من 2015 يوليو حتى  APRلـ المرتقبة التقارير إلى استناداً  إمتريسيتابين:البشرية:البيانات بيانات:

949 و األولى الثالثة األشهر في تعرض 1984 ذلك في بما (الحمل أثناء  FTCعلى تحتوي ألنظمة تعرضاً

اإلجمالية الخلقية والعيوب  FTCبين فرق هناك يكن لم  ، )الحملمن الثالث   /الثانيالثلث في تعرضاً

لـ المتحدة الواليات في المرجعيين السكان في ٪ 2.7 بنسبة الخلفية في الوالدة خلل معدل مع مقارنة

MACDP . 3.1 95٪ (2.4٪ األحياء المواليد في الخلقية العيوب انتشار كان٪to ٪CI: 1.7(  الثلث تعرض مع

الثلث في التعرض الثالث   /الثانيمع  )to ٪CI: 1.3٪3.2 95٪ (2.1٪ و  FTCعلى المحتوية لألنظمة األول

.FTCعلى المحتوية لألنظمة األخير

لكل مجم 1000 إلى يصل بمعدل الفم طريق عن  Dolutegravirإعطاء تم  دولوتغرافير:الحيوان:بيانات

وكذلك التوالي ، على 18 إلى 6 ومن 17 إلى 6 من الحمل أيام في الحوامل واألرانب للجرذان يومياً كيلوغرام

قبلما تطور أو  )واألرانبالجرذان (الجنين على الوالدة. بعد 20 اليوم   /الرضاعةإلى 6 الحمل يوم في للجرذان

 )(AUCالنظامي التعرض كان األعضاء ، تكوين أثناء اختبارها. تم جرعة أعلى حتى  )الجرذان(الوالدة بعد   /
27 من يقرب ما كان الفئران وفي  MRHDفي البشر لدى التعرض من أقل األرانب في  dolutegravirإلى

الجسم وزن انخفاض لوحظ الوالدة ، بعد   /قبلالفئران نمو دراسة في . MRHDفي البشر تعرض من ضعفاً

.)MRHDفي اإلنسان تعرض ضعف 27 حوالي (لألم سامة بجرعة الرضاعة أثناء النامي للنسل

  /كجم  /مجم500 يوم ،   /كجم  /مجم250 (الحوامل للفئران الفم طريق عن  FTCإعطاء تم  إمتريسيتابين:

 /مجم1000 أو يوم ،   /كجم  /مجم300 يوم ،   /كجم  /مجم100 (واألرانب  )يوم  /كجم  /مجم1000 أو يوم ،
يالحظ لم . )التواليعلى 19 إلى 7 ومن 15 ، إلى 6 من الحمل أيام في (األعضاء تكوين خالل من  )يوم  /كجم

(التعرض عند الفئران في  FTCباستخدام أجريت التي الجنينية السمية دراسات في كبيرة سمية آثار أي
من أعلى مرات 108 بحوالي األرانب وفي مرة 60 بحوالي أعلى  ])[AUCالمنحنى تحت الواقعة المنطقة

إعطاء تم  ، FTCمع الوالدة بعد   /قبلالتطور دراسة في بها. الموصى اليومية للجرعة اإلنسان تعرض

مباشرة مرتبطة كبيرة ضائرة آثار أي يالحظ لم يوم ؛   /كجم  /مجم1000 إلى تصل جرعات الفئران

النسلفي بالمخدرات
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بحوالي  )(AUCاليومي التعرض عند الجنسي النضج خالل من  )الرحمفي (الوالدة قبل من يوميا يتعرض

بها.الموصى اليومية للجرعة اإلنسان تعرض من أعلى ضعفاً 60

  /مجم100 يوم ،   /كجم  /مجم25 (الحوامل للفئران الفم طريق عن  TAFإعطاء تم  األفيناميدي:تينوفوفير

مجم100 أو يوم ،   /كجم  /مجم30 يوم ،   /كجم  /مجم10 (واألرانب  )يوم  /كجم  /مجم250 أو يوم ،   /كجم

لم . )التواليعلى 20 إلى 7 ومن 17 ، إلى 6 من الحمل أيام في (األعضاء تكوين خالل من  )يوم  /كجمكجم   /

(مرة 53 و  )الفئران(من يقرب لما واألرانب الفئران تعرض عند واألرانب الجنين على ضارة آثار أي يالحظ
أالفيناميد. وتينوفوفير إمتريسيتابين من بها الموصى اليومية بالجرعة البشر عند التعرض من أعلى  )األرانب

الجرذان في تينوفوفير لعقار الملحوظة التعرض حاالت كانت  ؛ tenofovirإلى بسرعة  TAFتحويل يتم

اليومية بالجرعة تينوفوفير لعقار اإلنسان تعرض من أعلى  )لألرانب(93 و  )للفئران(مرة 59 واألرانب

في  tenofovirلعقار أقل تعرض ولوحظ  tenofovirإلى بسرعة تحويله يتم  TAFألن نظراً بها. الموصى

آخر أولي دواء  ، (fumarate disoproxil tenofovir TDFبإعطاء مقارنة ً TAFإعطاء بعد والفئران الجرذان

جرعات إعطاء تم . TDFباستخدام فقط الفئران في الوالدة بعد   /قبلتطور دراسة إجراء تم  ، )tenofovirلـ

من السابع اليوم في النسل في ضارة آثار أي يالحظ لم اإلرضاع ؛ خالل من يوم   /كجم  /مجم600 إلى تصل

البشر عند التعرض من أعلى مرة  ]21[14 بحوالي تينوفوفير لعقار التعرض عند  ]20الرضاعة ويوم [الحمل

أالفيناميد.وتينوفوفير إمتريسيتابين من بها الموصى اليومية بالجرعة

الرضاعة8.2
البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات األمهات بأن منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز توصي المخاطر:ملخص

الوالدة.بعد -1 البشري المناعي العوز فيروس عدوى بانتقال المخاطرة لتجنب طبيعية رضاعة أطفالهن يرضعن ال -1

على تؤثر أو الحليب إنتاج على تؤثر أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص كانت إذا ما المعروف غير من

لفيروس السلبيين الرضع عند (-1 البشرية المناعة نقص فيروس انتقال  )1(احتمال بسبب الثدي. من يرضع الذي الطفل

فعل ردود  )3(و  )البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابين الرضع عند (فيروسية مقاومة تطوير  )2( ، )البشريةالمناعة نقص

إذا الطبيعية الرضاعة عدم األمهات من اطلب البالغين ، عند تظهر التي لتلك مماثلة الثدي من يرضع الذي الرضيع في سلبية

األفيناميدي.وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص يتلقون كانوا

إنتاج على يؤثر أو البشري ، الثدي حليب في موجوداً دولوتغرافير كان إذا ما المعروف غير من : دولوتغرافير

كان المرضعة ، للفئران إعطائه عند الثدي. من يرضع الذي الرضيع على تأثيرات له أو البشري ، الحليب

.]البياناتانظر [الحليبفي موجوداً دولوتغرافير

ما المعروف غير من البشري ؛ الثدي حليب في موجود  FTCأن ثبت األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

حليب في موجود تينوفوفير أن ثبت لقد . )]8.2(البيانات انظر [البشريالثدي حليب في موجود  TAFكان إذا

 TAFكان إذا ما المعروف غير من . )]8.2(البيانات انظر [TDFإعطاء بعد الريسوس وقرود المرضعة الجرذان

الثدي حليب في موجود  TAFكان إذا ما المعروف غير من أنه حين في الحيوانات. حليب في موجوداً

.)]8.2(البيانات انظر [البشريالثدي حليب في موجود  FTCأن ثبت فقد البشري ،

مصابات أمهات خمس من المأخوذة الثدي حليب من عينات تظهر : إمتريسيتابينالبشرية:البيانات بيانات:

من يرضعون الذين األطفال يكون قد األم. لبن في موجود إمتريسيتابين أن البشرية المناعة نقص بفيروس

المخاطر إلمتريسيتابين. فيروسية مقاومة تطوير لخطر معرضين بإمتريسيتابين أمهاتهم تعالج الذين الثدي

بإمتريسيتابين يعالجن أمهات من طبيعية رضاعة يرضعون الذين الرضع عند باإلمتريسيتابين المرتبطة األخرى

معروفة.غير
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حليب في يفُرز الذي بالدواء المرتبط األساسي المكون هو  Dolutegravirكان  دولوتغرافير:الحيوان:بيانات

تركيزات مع 10 ، الرضاعة يوم في كيلوغرام لكل مجم 50 قدرها واحدة فموية جرعة بعد المرضعة الفئران

الجرعة.بعد ساعات 8 لمدة مالحظتها تمت التي األم بالزما تركيزات من تقريباً مرة 1.3 إلى تصل الحليب

الحليب. في يفرز تينوفوفير أن والقرود الفئران على أجريت التي الدراسات أظهرت  األفيناميدي:تينوفوفير

  /كجم  /مجم600 حتى ( TDFلـ الفم طريق عن تناوله بعد المرضعة الجرذان حليب في  Tenofovirإفراز تم

يوم في األعلى الجرعات ذات الحيوانات في البالزما تركيز متوسط   من تقريباً ٪ 24 إلى يصل ما عند  )يوم

تحت واحدة جرعة بعد المرضعة القرود حليب في  Tenofovirإفراز تم . )]8.1(البيانات انظر [11الرضاعة

إلى أدى مما البالزما ، تركيز من تقريباً 4٪ إلى تصل بتركيزات  tenofovirمن  )كجم  /مجم30 (الجلد

للبالزما.التعرض من 20٪ من يقرب لما  )(AUCتعرض

األطفالاستخدام 8.4
األطفال لمرضى إال  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص إعطاء ينبغي ال

والفعالية األمان تحديد تم تعديلها. يمكن ال ثابتة جرعة ذات تركيبة ألنها كجم 40 عن وزنهم يقل ال الذين

هذه.الوزن مجموعة في الفردية للمكونات

الشيخوخةاستخدام 8.5

تبلغ الذين األشخاص من كافية أعداداً  dolutegravirلـ السريرية التجارب تتضمن لم دولوتغرافير:

بشكل سناً. األصغر األشخاص عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد أكبر أو عاماً 65 أعمارهم

النخفاض األكبر التكرار يعكس مما المسنين المرضى في دولوتغرافير إعطاء عند الحذر توخي يجب عام ،

(السريرية الصيدلة انظر [آخردوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف
12.3(..

المسجلين شخصاً 97 من 80 تلقى السريرية ، التجارب في األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

في اختالفات أي يالحظ لم . COBI + EVGو  TAF + FTCفوق وما عاماً 65 بين أعمارهم تتراوح الذين

عاماً.65 من وأقل عاماً 18 بين أعمارهم تتراوح الذين والبالغين المسنين األشخاص بين الفعالية أو األمان

الكبديالقصور 8.6
يعانون الذين المرضى في أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص جرعة بتعديل ينُصح ال

دراسة يتم لم . )بالفئة من بوغ األطفال-فئة (معتدل أو  )أبوغ األطفال-فئة (خفيف كبدي اختالل من

و  dolutegravirلـ الدوائية الحرائك على  )C) Class Pugh-Childالشديد الكبدي القصور تأثير

emtricitabine  وalafenamide tenofovir . ، أقراص باستخدام ينصح ال لذلكdolutegravir  و

emtricitabine  وalefenamide tenofovir  انظر [شديد.كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في

..)12.3(السريرية الصيدلة

الكلويالقصور 8.7
للمرضى  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص باستخدام ينُصح ال

أقراص ألن  )الدقيقةفي مل 30 من أقل الكرياتينين تصفية تقدير (حاد كلوي اختالل من يعانون الذين

جرعة تعديل يمكن وال ثابتة جرعة ذات تركيبة هي أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير

في أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص جرعة بتعديل يوصى ال الفردية . المكونات

منيعانون الذين المرضى
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انظر [)الدقيقةفي مل 30 تساوي أو من أكبر المقدرة الكرياتينين تصفية (معتدل أو خفيف كلوي ضعف

.)]12.3(السريري األدوية وعلم  )2.3(والتعاطي الجرعة

10
وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص باستخدام الزائدة للجرعة معروف محدد عالج هناك

هو كما القياسي الداعم العالج وتطبيق المريض مراقبة يجب زائدة ، جرعة حدوث حالة في األفيناميد.

مطلوب.

الجرعةفرط

إزالته يتم أن المرجح غير فمن البالزما ، ببروتينات بشدة مرتبط  dolutegravirأن بما دولوتغرافير:

الكلى.غسيل طريق عن كبير بشكل

في . FTCمن بها الموصى الجرعة من أعلى بجرعات محدودة سريرية خبرة تتوفر :)(FTCإمتريسيتابين

الجرعة أضعاف 6 (مجم  1200FTC من مفردة جرعات إعطاء تم السريرية ، الصيدالنية الدراسات إحدى

غير العالية الجرعات آثار شديدة. سلبية فعل ردود عن اإلبالغ يتم لم شخصاً. 11 على  )FTCمن بها الموصى

معروفة.

تبدأ ساعات 3 مدتها كلوي غسيل فترة خالل  FTCجرعة من 30٪ من يقرب ما الكلى غسيل عالج يزيل

غسيل تدفق ومعدل الدقيقة في مل 400 الدم تدفق معدل ( FTCجرعة من ساعة 1.5 غضون في

الكلى غسيل طريق عن  FTCإزالة يمكن كان إذا ما المعروف غير من . )الدقيقةفي مل 600 الكلى

البريتوني.

Alafenamide )TAF(: Tenofovir بها الموصى الجرعة من أعلى بجرعات محدودة سريرية خبرة تتوفر

جرعة مجم 25   /مجم200 في  TAFجرعة أضعاف TAF ) 5مجم 125 من واحدة جرعة إعطاء تم . TAFمن

فعل ردود أي عن اإلبالغ يتم لم أصحاء ؛ شخصاً 48 على  )أالفيناميدوتينوفوفير إمتريسيتابين من ثابتة

الكلى غسيل طريق عن بكفاءة  Tenofovirإزالة تتم معروفة. غير العالية الجرعات آثار خطيرة. سلبية

54٪.يقارب استخراج بمعامل

11
ثابتة بجرعة مركب منتج عن عبارة  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص

عن لإلعطاء  TAF(  tenofovir( alafenamideو  )FTC( emtricitabineو  )dolutegravir )DTGعلىيحتوي

الفم.طريق

وصف

•INST.  البشرية ، المناعة نقص فيروس وهوDTG

•NRTI(. HIV) التناظرية العكسية للنسخة مثبط هو للسيتيدين ، اصطناعي نيوكليوزيد نظير  وهو

FTCالبشرية ، المناعة نقص لفيروس للنيوكليوزيد

 )phosphonate )nucleotideنظير ، tenofovirإلى الحيالجسم في NRTI HIVوهو  ، TAFتحويل يتم•
nucleoside  5′لألدينوزين-monophosphate.

حمض مجم 50 يعادل ما وهو الصوديوم ، دولوتجرافير مجم 52.6 على بالفيلم مغلف قرص كل يحتوي

من مجم 25 يعادل ما أي  ، TAFمن مجم 28.04 و  FTCمن مجم 200 و دولوتجرافير ، من خالي

أحادي الالكتوز الصوديوم ، كروسكارميلوز النشطة: غير التالية والمكونات أالفيناميد ، تينوفوفير

بولي كحول جاليكول ، إيثيلين بولي التبلور ، دقيق سليلوز مانيتول ، المغنيسيوم ، ستيرات الهيدرات ،

التيتانيوم.أكسيد وثاني التلك  ، )بطاطس(جاليكوالت الصوديوم نشا بوفيدون ، فينيل ،
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aS)، 12R4( olate--7-oxazin[ ،3الصوديوم هو  dolutegravirلصوديوم الكيميائي االسم دولوتغرافير:

b[ ]1 1-،pyrazino ]2[ ،5': 4، 2' pyrido ]l-H-2hexahydro a- 3،4،6،8،12،12dioxo- 8--6،

benzyl( carbamoyl[ -4-methyl Difluoro2،4-]) - N . هي الجزيئية الصيغةC2018حF23نNaO5 والوزن

التالية:الهيكلية الصيغة لها . )كالملح(مول لكل جم 441.37 الجزيئي

sodium Dolutegravirقليال ًالماء في للذوبان وقابل فاتح أصفر إلى أبيض مسحوق .هو

-4yl[ -2 )1H( -pyrimidinone. FTC-5-oxathiolan 1،3-هو  FTCلـ الكيميائي االسم إمتريسيتابين:

S( -2- )hydroxymethyl( -، 5R2]) - -1fluoro-5-Amino  هو(-) enantiomer  لنظيرthio  منcytidine ، 

5.الموضع في الفلور على يحتوي أنه حيث من األخرى  cytidineنظائر عن يختلف والذي

Sالتالية البنائية الصيغة وله 247.25 جزيئي :ووزن 3ا10FN3حC8لـ جزيئية صيغة على  FTCتحتوي

مئوية درجة 25 عند الماء في مل لكل مجم 112 حوالي تبلغ ذوبان قابلية مع للصفرة مائل أبيض إلى أبيض مسحوق عن .عبارة

FTC

 ){(R- 9 هو  fumarate alafenamide tenofovirعقار لمادة الكيميائي االسم األفيناميدي:تينوفوفير
phosphinyl[ methoxy[ propyl--{ phenoxyS( - }])S( -1- )isopropoxycarbonyl( ethyl[ amino]]) - {2 

hemi adenine .فومارات

ويبلغ  )4ا4ح4ج(1 /2•ص6ن5ا29حC21لـ جزيئية صيغة على  fumarate alafenamide Tenofovirيحتوي

التالية:التركيبية الصيغة ولها 534.5 الجزيئي وزنها
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درجة 20 عند الماء في مل لكل مجم 4.7 الذوبان قابلية مع خفيف تان مسحوق أو مصفر أبيض إلى أبيض مسحوق .هو

fumarate alafenamide Tenofovirمئوية

12
العملآلية 12.1

المضادة األدوية من ثابتة بجرعة مزيج عن عبارة  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص

علم انظر [ TAF(  tenofovir( alafenamideو  )FTC( emtricitabineو  )dolutegravir )DTGالقهقريةللفيروسات

.)]12.4(الدقيقة األحياء

السريريةالصيدلة

الدوائيةالديناميكيات 12.2
الوهمي ، للتحكم خاضعة عشوائية ، تجربة في الكهربائي:القلب مخطط على التأثيرات دولوتغرافير:

mg  250الفم ، طريق عن الوهمي العالج من واحدة جرعة صحياً شخصاً 42 تلقى متصالبة ،

dolutegravir  و  ، )ثابتةحالة في يومياً واحدة مرة مجم 50 جرعة أضعاف 3 حوالي تعرض (تعليق

والعالج األساس خط تعديل بعد عشوائي. بتسلسل  )نشطتحكم (مجم 400 موكسيفلوكساسين

لـ   )Fridericia )QTcFتصحيحطريقة على بناء ً QTcتغيير لمتوسط   األقصى الحد كان الوهمي ،

dolutegravir  أعلى 95٪ واحد جانب من (ثانية مللي 2.4 هوCI: 4.9  يطيل لم . )ثانيةمللي

Dolutegravir  فترةQTc  الجرعة.بعد ساعة 24 من ألكثر

مفتوحة ، تجربة في الكلى وظائف على  dolutegravirتأثير تقييم تم الكلى:وظائف على التأثيرات

mg  50تلقوا الذين  )37 =ن (صحية موضوعات في بالغفل مضبوطة متوازية ، أذرع ، 3 عشوائية ،

dolutegravir  12 (يومياً واحدة مرة= n( ،  50dolutegravir  يومياً مرتين ملغ) وهمي دواء أو  ، )13 =ن

خالل من محدد هو كما الكرياتينين ، تصفية في انخفاض لوحظ يوماً. 14 لمدة  )12 =ن (يومياً واحدة مرة

الذين األشخاص في العالج من يوماً 14 بعد دولوتغرافير من جرعتين كلتا مع ساعة ، 24 لمدة البول جمع

يكن لم  . ٪)13بنسبة انخفاض (يومياً مرتين مجم 50 و  ٪)9بنسبة انخفاض (يومياً واحدة مرة مجم 50 تلقوا

خالل من تحديده تم الذي (الفعلي الكبيبي الترشيح معدل على كبير تأثير  dolutegravirمن جرعة ألي

عقار تصفية خالل من تحديده يتم (الفعال الكلوي البالزما تدفق أو  )iohexolالمسبار ، عقار تصفية

الوهمي.الدواء مع مقارنة  )hippurateاألمينية شبه المسبار ،

في  QTc/  QTلـ شاملة دراسة في للقلب:الكهربية الفيزيولوجيا األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

الجرعة أضعاف 5 تقارب بجرعة أو بها الموصى بالجرعة  TAFيؤثر لم جيدة ، بصحة يتمتعون شخصاً 48

إمتريسيتابين من اآلخر المكون تأثير العامة. العالقات فترة يطيل ولم  QTc/  QTفترة على بها الموصى

معروف.غير  QTفترة على  TAFو  FTCمن مزيج أو  ، FTCأالفيناميد ، وتينوفوفير

الدواءحركية 12.3
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و  emtricitabineو  Dolutegravirكانت األفيناميدي:وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير

alafenamide tenofovir  لتلك مماثلة  )مجم25   /مجم200   /مجم50 (المركبة األقراص من

®DESCOVYو  )mg  50dolutegravirعلى تحتوي ( USA ViiVأقراص ®TIVICAYفي الموجودة

وتينوفوفير مجم 200 إمتريسيتابين على تحتوي (األمريكية المتحدة الواليات للعلوم ، جلعاد أقراص

الصيام ظروف ظل في أصحاء ألشخاص مفردة جرعات إعطاء تم عندما التوالي ، على  ، )مجم25 أالفيناميد

والتغذية.

الفم ، طريق عن  dolutegravirتناول بعد دولوتغرافير:واإلخراج:الغذائي والتمثيل والتوزيع االمتصاص

الحالة تتحقق يومياً ، واحدة مرة الجرعات مع الجرعة. من ساعات 3 إلى 2 بعد البالزما تركيزات ذروة لوحظت

ساعة24 جو ، األعلىC، AUCلـ تراكم نسب بمتوسط   تقريباً أيام 5 غضون في الدوائية للحرائك المستقرة

المطلق البيولوجي التوافر إثبات يتم لم . المختبرفي gp-Pركيزة هو  1.5Dolutegravir. إلى 1.2 من تتراوح

وأبطأ االمتصاص مدى من الطعام زاد بدونه. أو الطعام مع  Dolutegravirتناول يمكن . dolutegravirلـ

AUC dolutegravir)-0من الدهون وعالية ومتوسطة قليلة الوجبات زادت دولوتغرافير. امتصاص معدل من

من ساعات 5 و 4 و 3 إلى األعلىTوطول 67٪ ؛ و 52٪ و 46٪ بنسبة األعلىجزيادة 66٪ ؛ و 41٪ و 33٪ بنسبة )∞

 ٪)98.9يساوي أو من أكبر (عالية بدرجة  Dolutegravirيرتبط التوالي. على الصيام ظروف تحت ساعتين

في دولوتغرافير تركيز عن مستقالن والربط البيانات الحيالجسم في  علىبناء ًالبشرية البالزما ببروتينات

تحليل على بناء ًلتر 17.4 بـ يومياً واحدة مرة مجم 50 إعطاء بعد  )F)/  Vdللتوزيع الظاهر الحجم يقدر البالزما.

للسكان.الدوائية الحرائك

في لتر 1.0 يبلغ  )F)/  CLظاهر وخلوص تقريباً ساعة 14 يبلغ نهائي نصفي بعمر  Dolutegravirيتمتع

للسكان.الدوائية الحرائك تحليالت على بناء ًالساعة

جرعة بعد . CYP3Aمن المساهمة بعض مع  UGT1A1عبر أساسي بشكل  Dolutegravirاستقالب يتم

المتغير غير الدواء على الكلوي القضاء كان . )الكليةالجرعة من 3.6٪ (األلكلة .منتج 14[من واحدة فموية

تغيير بدون تفرز الفم طريق عن الكلية الجرعة من 53٪ دولوتغرافير ،  N-  )الجرعةمن 1٪ من أقل (منخفضاً

من جلوكورونيد إيثر ويمثله البول ، في الكلية الفموية الجرعة من بالمائة وثالثون واحد يفُرز البراز. في

3.0٪ (البنزيليك الكربون عند األكسدة من يتكون مستقلب وهو  ، )اإلجماليةالجرعة من 18.9٪ (دولوتغرافير

 ]Cالمائيومحلله  ، )الكليةالجرعة من

تمنح  )7 =ن ( UGT1A1وراثية أنماط لديهم الذين األشخاص كان صحية ، موضوعية لتجارب التلوي التحليل في

األمريكية الجامعة من أعلى ٪ 46 و  dolutegravirتخليص من ٪ 32 بنسبة أقل ضعيفاً دولوتجرافير استقالب

.n( UGT1A1 =41  )عبرالطبيعي باالستقالب المرتبطة الجينية األنماط ذوي باألشخاص مقارنة بالقاهرة

البالغين واألشخاص األصحاء البالغين األشخاص في  dolutegravirلـ الدوائية الحركية الخصائص تقييم تم

األصحاء األشخاص بين عام بشكل متشابهاً  dolutegravirلـ التعرض كان . 1HIV-بفيروس المصابين

يومياً مرتين مجم 50 بعد  dolutegravirلـ الخطي غير التعرض يعُزى . 1HIV-بفيروس المصابين واألشخاص

محرضات استخدام إلى  )4الجدول ( 1HIV-بفيروس المصابين األشخاص في يومياً واحدة مرة مجم 50 بـ مقارنة

mg  50يتلقون الذين لألشخاص الخلفية في القهقرية الفيروسات مضادات أنظمة في الغذائي التمثيل

dolutegravir  إعطاء تم السريرية. التجارب في يومياً مرتينDolutegravir  هذه في للطعام اعتبار دون

التجارب.

-1 البشرية المناعة نقص فيروس في  State-Steady Dolutegravirالدوائية الحركية المعلمات تقديرات4.الجدول

المصابينالبالغين
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المتوسط   واحدة مرة مجم 50

)الذاتية٪السيرة (أالهندسي
متوسط   مرتين مجم 50

)الذاتية٪السيرة (بيوميهندسي معامل
)35(75.1)27(53.6)مل  /ساعة •ميكروغرام ()24-0(بالقاهرةاألمريكية الجامعة

)29(4.15)20(3.67)مل  /ميكروغرام(األعلىج
)47(2.12)46(1.11)مل  /ميكروغرام(دقيقةج
أ

ب
بناء ً. 2SPRING-و  1SPRING-من بيانات باستخدام للسكان الدوائية الحرائك تحليالت على بناء ً

3VIKING-و   )VIKING )ING112961منبيانات باستخدام للسكان الدوائية الحرائك تحليالت على
.

باإلضافة يومياً  mg  50dolutegravirعلى للعالج ساذجاً موضوعاً 12 في  :)(CSFالنخاعي الدماغي السائل

النطاق: (مل لكل نانوغرام  13.2CSF في  dolutegravirتركيز متوسط   كان  ، lamivudine/  abacavirإلى

لم العالج . من أسبوعاً 16 بعد الجرعة بعد ساعات 6 إلى 2  )مللكل نانوغرام 18.3 إلى مل لكل نانوغرام 3.74

النتيجة.لهذه السريرية األهمية تحديد يتم

لمكونات  )(PKالدوائية الحرائك خصائص توفير يتم األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

و  FTCلـ المتعددة للجرعات  PKمعلمات توفير يتم 5. الجدول في أالفيناميد وتينوفوفير إمتريسيتابين

TAF  6.الجدول في تينوفوفير ومستقلب

األفيناميديوتينوفوفير إمتريسيتابين لمكونات الدوائية الحركية الخواص5.الجدول

األفيناميديتينوفوفيرإمتريسيتابين

استيعاب
31)ح(األعلىتي

الغنية الوجبة تأثير

أ)للصيامبالنسبة (بالدهون
ج AUC = 0.91 (،0.930.89  )نسبة

)0.690.78 ، (0.74  =النسبة األعلى
ج AUC = 1.75 (1.881.64 ،  )نسبة

)0.750.95 ، (0.85  =النسبة األعلى
توزيع

البالزما لبروتينات ملزمة ٪

البشرية
>4~ 80

فيفوالسابقالمختبرفيالبروتينربط بيانات مصدر

0.61.0البالزماإلى الدم نسبة

الغذائيالتمثيل

)ببمكس(بأكاثيبسينالغذائيالتمثيل
( CES1الكبدخاليا )

( CYP3Aاألدنىالحد )
كبيربشكل استقالبه يتم ال

إزالة
واإلفراز الكبيبي الترشيحالرئيسيالقضاء طريق

النشطاألنبوبي

الفممن 80٪  (>الغذائي التمثيل

)جرعة
100.51ج)ح(2/1ر

1.0<70دالبولفي تفرز للجرعة المئوية النسبة

13.731.7دالبرازفي تفرز التي للجرعة المئوية النسبة

PBMCs =المحيطي ؛ الدم في النواة وحيدة خاليا  CES1 =1 استيراز كربوكسيل
أ

. )ثقةفاصل 90٪ (و  PKمعامالت في  ]صيام  /بالدهونغنية وجبة [الهندسي المتوسط   نسبة إلى القيم تشير

دهون.50٪ حرارية ، سعرة 800  =الدهون عالية   /الحراريةالسعرات عالية وجبة

يتم والذي  ، )الرئيسيالمستقلب ( tenofovirلتشكيل الخاليا داخل  TAFيتحلل ، الحيالجسم في

الدراساتأظهرت المختبرفي .diphosphate tenofovirالنشط ، المستقلب إلى فسفرته

ب

23

4219844المرجعي: الرقم



وبواسطة والضامة ؛  PBMCsفي  A cathepsinبواسطة  tenofovirإلى استقالبه يتم  TAFأن

CES1  الحافز مسبار مع المتزامن التناول عند الكبد. خاليا فيCYP3A  المعتدلefavirenz ،  لم

.TAFلـ التعرض يتأثر

دوائيا ، النشط المستقلب أن الحظ للبالزما. النهائي النصف عمر متوسط   إلى القيم تشير 2/1ر

الجرعات . PBMCsداخل ساعة 180 إلى 150 من يتراوح نصف عمر له الفوسفات ، ثنائي تينوفوفير

من متعددة جرعات بعد إمتريسيتابين  ]ج14[من واحدة جرعة إعطاء ( FTCالكتلة: توازن دراسات في

.)alafenamide tenofovir ]ج14[من واحدة جرعة إعطاء ( TAF ؛ )أيامعشرة لمدة إمتريسيتابين

ج

د

 Tenofovirو  Alafenamide Tenofovirو  Emtricitabineمن الجرعات متعددة  PKمعامالت6.الجدول

المناعة نقص بفيروس المصابين البالغين عند الطعام مع الفم طريق عن تناوله بعد المستقلب

البشرية

جتينوفوفيرباألفيناميديتينوفوفيرأإمتريسيتابين٪)(CVالمعلمة متوسط

األعلىج
2.1)20.2(0.16)51.1(0.02)26.1( )مللكل ميكروجرام (

تاوبالقاهرةاألمريكية الجامعة

)27.4(0.29)71.8(0.21)16.6(11.7)مللكل ساعة  •ميكروغرام (

الصغيرالحوض ج

)28.5(0.01متوفرغير)46.7(0.10 )مللكل ميكروجرام (
CV =االختالف ؛ معامل  NA =ينطبق ال

أ
 TAFبـ عولجوا الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين البالغين على الثانية المرحلة تجربة في المكثف  PKتحليل من

+ FTC  وCOBI + EVG.

الذين  1HIV-بعدوى المصابين للعالج الساذجين البالغين على تجربتين في السكاني  PKتحليل من

.)539 =العدد ( COBI + EVGباستخدام  TAF + FTCبـ عولجوا
الذين  1HIV-بعدوى المصابين للعالج الساذجين البالغين على تجربتين في السكاني  PKتحليل من

.N + EVG( COBI =841  )باستخدام TAF + FTCبـ عولجوا

ب

ج

تتأثر ال  األفيناميد:وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتجرافير من لكل الفموي االمتصاص على الغذاء تأثير

أقراص تناول يمكن لذلك بالطعام ، وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير من لكل الدوائية الحرائك

بدونه.أو الطعام مع أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير

كبدي اختالل من يعانون أشخاص 8 قارنت تجربة في  دولوتغرافير:الكبدي:القصور مرضى محددة:فئات

من  dolutegravirلـ التعرض كان متطابقة ، صحية تحكم عناصر 8 مع  )B) Class Pugh-Childمعتدل

 C) Classالشديد الكبدي القصور تأثير دراسة يتم لم المجموعتين. بين متشابهاً مجم 50 واحدة جرعة

Pugh-Child(  لـ الدوائية الحرائك علىdolutegravir.

كبدي ؛ اختالل من يعانون الذين األشخاص في  FTCلـ الدوائية الحرائك دراسة يتم لم  إمتريسيتابين:

القصور تأثير يكون أن يجب لذلك الكبد ، إنزيمات بواسطة كبير بشكل  FTCاستقالب يتم ال ذلك ، ومع

محدوداً.الكبدي

في  tenofovirلـ الدوائية الحرائك في سريرياً الصلة ذات التغييرات تالُحظ لم  األفيناميدي:تينوفوفير

 (Aمعتدل إلى خفيف كبدي اختالل من يعانون الذين األشخاص في كبدي اختالل من يعانون الذين األشخاص

Class Pugh-Child  وB(.
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 alafenamideو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص باستخدام ينُصح ال الكلوي:القصور مرضى

tenofovir  في مل 30 من أقل الكرياتينين تصفية تقدير (حاد كلوي اختالل من يعانون الذين للمرضى

وال ثابتة جرعة ذات تركيبة هي أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص ألن  )الدقيقة

.)]2.3(والتعاطي الجرعة انظر [الفرديةالمكونات جرعة تعديل يمكن

لم  األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين : )HCV( Cالكبدالتهاب فيروس أو   /و  )B )HBVالكبدالتهاب

 Bالكبد التهاب بفيروس المصابين األشخاص في كامل بشكل  TAFو  FTCلـ الدوائية الحرائك تقييم يتم
.Cأو   /و

وجود عدم إلى البالغين تجارب من المجمعة الدوائية الحرائك بيانات باستخدام السكانية التحليالت أشارت  دولوتغرافير:

هناك كانت . dolutegravirلـ الدوائية الحرائك على  Cالكبد التهاب بفيروس المشتركة للعدوى صلة ذي سريري تأثير

.HBVالمشتركة العدوى عن محدودة بيانات

من المجمعة الدوائية الحركية بيانات باستخدام السكان تحليالت أشارت  دولوتغرافير:والعرق:الجنس

دولوتغرافير.تعرض على سريرياً صلة ذي تأثير لهما ليس العرق أو الجنس أن إلى البالغين تجارب

بتعديل يوصى ال للسكان ، الدوائية الحرائك تحليالت على بناء ً األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

العرق.أو الجنس على بناء ًالجرعة

من المجمعة الدوائية الحرائك بيانات باستخدام السكان تحليالت أشارت  دولوتغرافير:الشيخوخة:مرضى

.dolutegravirلـ الدوائية الحرائك على سريرياً صلة ذي تأثير له ليس العمر أن إلى البالغين تجارب

لدى كامل بشكل  TAFو  FTCلـ الدوائية الحرائك تقييم يتم لم  األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

بفيروس المصابين لألشخاص السكانية الدوائية الحرائك تحليل أظهر . )فوقوما عاماً 65 (السن كبار

يكن لم العمر أن  COBI + EVGو  TAF + FTCتجارب من 3 والمرحلة 2 المرحلة في البشرية المناعة نقص

.)]8.5(محددة فئات في االستخدام انظر [عاما75ً سن حتى  TAFلـ التعرض على مناسب سريري تأثير له

 alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص إعطاء ينبغي ال المرضى:األطفال

ً.)رطال88 (كجم 40 عن وزنهم يقل الذين األطفال لمرضى

بوزن  )14 =ن ( 1HIV-بفيروس المصابين األطفال في  dolutegravirلـ الدوائية الحرائك كانت  دولوتغرافير:

50   دولوتغرافير تلقوا الذين  1HIV-بفيروس المصابين البالغين في لوحظت التي لتلك مماثلة األقل على كجم 40

.)]14.2(السريرية الدراسات انظر [)7الجدول (يومياً واحدة مرة مجم

األطفالطب موضوعات في الدواء حركية  State-Steady Dolutegravirمعلمات7.الجدول

Dolutegravirالدواء حركية معلمات تقديرات
)CV٪ (الهندسي المتوسط

منجرعة

دولوتغرافير
24ج)24-0(بالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىج

)مل  /ميكروغرام()مل  /ح•مكغ()مل  /ميكروغرام()ن(الوزن

كجم40  ≥

)14 =ن (
مجم50

يومياواحدة مرة

3.89)43(50.1)53(0.99)66(

25

4219844المرجعي: الرقم



تتراوح الذين األطفال من 24 في  TAFو  FTCلـ التعرض تقليل تم  األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

األمريكية للجامعة ٪ COBI + EVG ) 23و  TAF + FTCتلقوا والذين عاماً 18 من أقل إلى 12 بين أعمارهم

انظر [هذاالجرعات نظام إعطاء بعد للعالج الساذجين البالغين في تحققت التي بالتعرضات مقارنة  )بالقاهرة

عالقات على بناء ًسريرياً مهمة هذه التعرض اختالفات أن يعُتقد ال . )]8.4(محددة فئات في االستخدام

واالستجابة.التعرض

  /وإمتريسيتابين ، دولوتغرافير ، مع الموصوفة الدوائي التفاعل تجارب أجريت الدوائي:التفاعل تجارب

جرعة تركيبة باستخدام الدوائي للتفاعل تجارب أي إجراء يتم لم مفردة ؛ كوحدات أالفيناميد تينوفوفير أو

أالفيناميد.وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير من ثابتة

أن المحتمل من التي األخرى واألدوية  dolutegravirمع الدوائي التفاعل تجارب إجراء تم دولوتغرافير:

تلخيص تم الدوائية. الحركية للتفاعالت كمجسات شائع بشكل استخدامها أو مشترك بشكل تناولها يتم

يتم التي األدوية تأثيرات تلخيص وتم 8 الجدول في المتزامنة لألدوية التعرض على  dolutegravirتأثيرات

9.الجدول في  dolutegravirتعرض على مشترك بشكل تناولها

الدوائية الدوائية التفاعالت من وغيرها الثابتة للتفاعالت كنتيجة النظام أو الجرعات توصيات توفير يتم

.)]7.3(الدوائية التفاعالت انظر [3الجدول في دولوتغرافير مع

المرافقةلألدوية الدوائية الحرائك على  Dolutegravirلتأثير ملخص8.الجدول

من )90CI٪ (المتوسطة الهندسية النسبة

لألدوية الدواء حركية معلمات
بدون  /معالمتزامنة

دولوتغرافير
1.00 =تأثير ال المرافقةاألدوية

)الجرعات(والجرعة

منجرعة

24مسخτجبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجندولوتغرافير

داكالتاسفير

يومياًواحدة مرة مجم 60

مجم50

يومياواحدة مرة

121.03

)1.25إلى 0.84 (
0.98

)1.15إلى 0.83 (
1.06

)1.29إلى 0.88 (
استراديول

مجم0.035

مجم50

يوميامرتين

150.99

)1.08إلى 0.91 (
1.03

)1.11إلى 0.96 (
1.02

)1.11إلى 0.93 (
ميتفورمين

يومياًمرتين مجم 500

مجم50

يومياواحدة مرة

1.66أ15

)1.81إلى 1.53 (
1.79

)1.93إلى 1.65 (
_

ميتفورمين

يومياًمرتين مجم 500

مجم50

يوميامرتين

2.11أ15

)2.33إلى 1.91 (
2.45

)2.66إلى 2.25 (
_

الميثادون

مجم150 إلى 16

مجم50

يوميامرتين

111.00

)1.06إلى 0.94 (
0.98

)1.06إلى 0.91 (
0.99

)1.07إلى 0.91 (
ميدازوالم

مجم3

مجم25

يومياواحدة مرة

10_0.95

)1.15إلى 0.79 (
_

نوريلجسترومين

مجم0.25

مجم50

يوميامرتين

150.89

)0.97إلى 0.82 (
0.98

)1.04إلى 0.91 (
0.93

)1.03إلى 0.85 (
ريلبيفيرين

يومياًواحدة مرة مجم 25

مجم50

يومياواحدة مرة

161.10

)1.22إلى 0.99 (
1.06

)1.16إلى 0.98 (
1.21

)1.38إلى 1.07 (
ديسوبروكسيلتينوفوفير

فومارات

يومياًواحدة مرة مجم 300

مجم50

يومياواحدة مرة

151.09

)1.23إلى 0.97 (
1.12

)1.24إلى 1.01 (
1.19

)1.35إلى 1.04 (
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9.الجدول  تقييمها.تم التي الموضوعات لعدد األقصى الحد الموضوعات عدد يمثل أ
Dolutegravirلـ الدوائية الحركة على لألدوية المرافقة األدوية لتأثير ملخص

لمعلمات  )90CI٪ (الهندسية النسبة
Pharmacokinetic Dolutegravir

المرافقةاألدوية بدون   /مع
1.00 =تأثير ال المرافقةاألدوية

)الجرعات(والجرعة

منجرعة

24مسخτجبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجندولوتغرافير

أتازنافير

يومياًواحدة مرة مجم 400

مجم30

يومياواحدة مرة

121.50

)1.59إلى 1.40 (
1.91

)2.03إلى 1.80 (
2.80

)3.11إلى 2.52 (
ريتونافير  /أتازانافير

يومياًواحدة مرة مجم 100   /مجم300

مجم30

يومياواحدة مرة

121.34

)1.42إلى 1.25 (
1.62

)1.74إلى 1.50 (
2.21

)2.47إلى 1.97 (
ريتونافير  /دارونافير

مرتين مجم 100   /مجم600

يومياً

مجم30

يومياواحدة مرة

150.89

)0.97إلى 0.83 (
0.78

)0.85إلى 0.72 (
0.62

)0.69إلى 0.56 (

ايفافيرينز

يومياًواحدة مرة مجم 600

مجم50

يومياواحدة مرة

120.61

)0.73إلى 0.51 (
0.43

)0.54إلى 0.35 (
0.25

)0.34إلى 0.18 (
إيترافيرين

يومياًمرتين مجم 200

مجم50

يومياواحدة مرة

160.48

)0.54إلى 0.43 (
0.29

)0.34إلى 0.26 (
0.12

)0.16إلى 0.09 (
+إترافرين

ريتونافير  /دارونافير

مجم 100   /مجم600  +مجم 200

يومياًمرتين

مجم50

يومياواحدة مرة

90.88

)1.00إلى 0.78 (
0.75

)0.81إلى 0.69 (
0.63

)0.76إلى 0.52 (

+إترافرين
ريتونافير  /لوبينافير

مجم 100   /مجم400  +مجم 200

يومياًمرتين

مجم50

يومياواحدة مرة

81.07

)1.13إلى 1.02 (
1.11

)1.20إلى 1.02 (
1.28

)1.45إلى 1.13 (

ريتونافير  /فوسامبرينافير

مرتين مجم 100   /مجم700

يومياً

مجم50

يومياواحدة مرة

120.76

)0.92إلى 0.63 (
0.65

)0.78إلى 0.54 (
0.51

)0.63إلى 0.41 (

ريتونافير  /لوبينافير

مرتين مجم 100   /مجم400

يومياً

مجم30

يومياواحدة مرة

151.00

)1.07إلى 0.94 (
0.97

)1.04إلى 0.91 (
0.94

)1.05إلى 0.85 (

ريلبيفيرين

يومياًواحدة مرة مجم 25

مجم50

يومياواحدة مرة

161.13

)1.21إلى 1.06 (
1.12

)1.19إلى 1.05 (
1.22

)1.30إلى 1.15 (
تينوفوفير

يومياًواحدة مرة مجم 300

مجم50

يومياواحدة مرة

150.97

)1.08إلى 0.87 (
1.01

)1.11إلى 0.91 (
0.92

)1.04إلى 0.82 (
ريتونافير  /تيبرانافير

مرتين مجم 200   /مجم500

يومياً

مجم50

يومياواحدة مرة

140.54

)0.57إلى 0.50 (
0.41

)0.44إلى 0.38 (
0.24

)0.27إلى 0.21 (

)®مالوكس(للحموضة مضاد
متزامنة

االدارة

مجم50

واحدةجرعة

160.28

)0.33إلى 0.23 (
0.26

)0.32إلى 0.22 (
0.26

)0.31إلى 0.21 (

)مالوكس(للحموضة مضاد
dolutegravirبعد ساعة 2

مجم50

واحدةجرعة

160.82

)0.98إلى 0.69 (
0.74

)0.90إلى 0.62 (
0.70

)0.85إلى 0.58 (
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بوسبريفير

ساعات8 كل مجم 800

مجم50

يومياواحدة مرة

131.05

)1.15إلى 0.96 (
1.07

)1.20إلى 0.95 (
1.08

)1.28إلى 0.91 (
مجم1200 الكالسيوم كربونات

متزامنة

)صائم(االدارة

مجم50

واحدةجرعة

120.63

)0.81إلى 0.50 (
0.61

)0.80إلى 0.47 (
0.61

)0.80إلى 0.47 (

مجم1200 الكالسيوم كربونات

متزامنة

)تغذية(اإلدارة

مجم50

واحدةجرعة

111.07

)1.38إلى 0.83 (
1.09

)1.43إلى 0.84 (
1.08

)1.42إلى 0.81 (

مجم1200 الكالسيوم كربونات

dolutegravirبعد ساعة 2
مجم50

واحدةجرعة

111.00

)1.29إلى 0.78 (
0.94

)1.23إلى 0.72 (
0.90

)1.19إلى 0.68 (
كاربامازيبين

يومياًمرتين مجم 300

مجم50

يومياواحدة مرة

0.67ج16

)0.73إلى 0.61 (
0.51

)0.55إلى 0.48 (
0.27

)0.31إلى 0.24 (
داكالتاسفير

يومياًواحدة مرة مجم 60

مجم50

يومياواحدة مرة

121.29

)1.57إلى 1.07 (
1.33

)1.59إلى 1.11 (
1.45

)1.68إلى 1.25 (
مجم324 الحديدوز فومارات

متزامنة

)صائم(االدارة

مجم50

واحدةجرعة

110.43

)0.52إلى 0.35 (
0.46

)0.56إلى 0.38 (
0.44

)0.54إلى 0.36 (

مجم324 الحديدوز فومارات

متزامنة

)تغذية(اإلدارة

مجم50

واحدةجرعة

111.03

)1.26إلى 0.84 (
0.98

)1.20إلى 0.81 (
1.00

)1.23إلى 0.81 (

مجم324 الحديدوز فومارات

dolutegravirبعد ساعة 2
مجم50

واحدةجرعة

100.99

)1.21إلى 0.81 (
0.95

)1.15إلى 0.77 (
0.92

)1.13إلى 0.74 (
)®اليومفي واحد (الفيتامينات متعدد

متزامنة

االدارة

مجم50

واحدةجرعة

160.65

)0.77إلى 0.54 (
0.67

)0.81إلى 0.55 (
0.68

)0.82إلى 0.56 (

أوميبرازول

يومياًواحدة مرة مجم 40

مجم50

واحدةجرعة

120.92

)1.11إلى 0.75 (
0.97

)1.20إلى 0.78 (
0.95

)1.21إلى 0.75 (
بريدنيزون

مع يوميا ًواحدة مرة مجم 60

تفتق

مجم50

يومياواحدة مرة

121.06

)1.14إلى 0.99 (
1.11

)1.20إلى 1.03 (
1.17

)1.28إلى 1.06 (

أريفامبين

يومياًواحدة مرة مجم 600

مجم50

يوميامرتين

110.57

)0.65إلى 0.49 (
0.46

)0.55إلى 0.38 (
0.28

)0.34إلى 0.23 (
بريفامبين

يومياًواحدة مرة مجم 600

مجم50

يوميامرتين

111.18

)1.37إلى 1.03 (
1.33

)1.53إلى 1.15 (
1.22

)1.48إلى 1.01 (
ريفابوتين

يومياًواحدة مرة مجم 300

مجم50

يومياواحدة مرة

91.16

)1.37إلى 0.98 (
0.95

)1.10إلى 0.82 (
0.70

)0.87إلى 0.57 (
أ

مرتين مجم 50   دولوتجرافير مع مقارنة يوميا ًمرتين مجم 50   دولوتجرافير مع ريفامبين تناول هو المقارنة

يوميا.ً

مرة مجم 50   دولوتجرافير مع مقارنة يومياً مرتين مجم 50   دولوتجرافير مع ريفامبين تناول هو المقارنة

يومياً.واحدة

تقييمها.تم التي الموضوعات لعدد األقصى الحد الموضوعات عدد يمثل

ب

ج

مشترك بشكل تناولها يتم التي األدوية تأثيرات 10 الجدول في يظهر األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

لألدوية التعرض على مكوناته أو أالفيناميد وتينوفوفير إيمتريسيتابين تأثيرات وتظهر  ، TAFلـ التعرض على

أو أالفيناميد وتينوفوفير إمتريسيتابين من ثابتة بجرعة الدراسات هذه أجريت [11 الجدول في المتزامنة

ثابتة-مكونات
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على للحصول . ]بمفردهاتدار  )TAFأو  (FTCأالفيناميد وتينوفوفير إمتريسيتابين جرعة

.)7(الدوائية التفاعالت انظر السريرية ،التوصيات بشأن معلومات

وجودفي  TAFالدوائية الحرائك معلمات في التغييرات الدوائية: التفاعالت 10. الجدول
أالمرافقةاألدوية

تينوفوفير
األفيناميدي

الجرعة
)يومياواحدة مرة (

)ملغ(

معامالتنسبة متوسط
CI(  ٪PK )90 TAF؛ 

1.00 =تأثير يوجد ال

المرافقةاألدوية
)يومياواحدة مرة (الجرعة

)ملغ(

مشاركة
دواء

ن

دقيقةجبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىج

1.77

) ، 1.282.44(
1.91

) ، 1.552.35(
كاروالينانورث1010)ريتونافير100  (+300أتازنافير

2.83

) ، 2.203.65(
2.65

) ، 2.293.07(
كاروالينانورث150812كوبيسيستات

0.93

) ، 0.721.21(
0 .98

) ، 0.801.19(
كاروالينانورث11ب25)كوبيسيستات150  (+800دارونافير

1.42

) ، 0.962.09(
1.06

) ، 0.841.35(
كاروالينانورث1010)ريتونافير100  (+800دارونافير

0.78

)0.58،1.05(
0.86

) ، 0.721.02(
كاروالينانورث11ب60040ايفافيرينز

2.19

) ، 1.722.79(
1.47

) ، 1.171.85(
كاروالينانورث1010)ريتونافير200  (+800لوبينافير

1.01

) ، 0.841.22(
1.01

) ، 0.941.09(
كاروالينانورث252517ريلبيفيرين

1.00

) ، 0.861.16(
0.96)، 0.89

1.03( كاروالينانورث19ج10)واحدةجرعة (50سيرترالين

NC =محسوب غير
أ

ب

ج

أصحاء.متطوعين على التفاعل دراسات جميع أجريت

أجريت . )TAF)/  FTCأالفيناميد وتينوفوفير إمتريسيتابين باستخدام الدراسة أجريت

.COBI + EVGمع  TAF + FTCمع الدراسة

وجود في المشُاركة لألدوية  PKمعلمات في التغييرات الدوائية: التداخالت11.الجدول
Emtricitabine  وAlafenamide Tenofovir  أالفرديةالمكونات أو

تينوفوفير
األفيناميدي

الجرعة
)يومياواحدة مرة (

)ملغ(

المعززالدواء نسبة متوسط
 ؛CI(  ٪PK )90معلمات

1.00 =تأثير يوجد ال

مشاركة
الجرعات )ق(الدواء

)ملغ( )يومياواحدة مرة (

مشاركة
دواء

ن

دقيقةجبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىج

300+ 100

ريتونافير

0.98

) ، 0.891.07(
0.99

) ، 0.961.01(
1.00

) ، 0.961.04(
1010أتازنافير

800+ 150

cobicistat
1.02

) ، 0.961.09(
0.99

) ، 0.921.07(
0.97

) ، 0.821.15(
11ب25دارونافير

10010100.991.011.13 +800دارونافير
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)0.951.34 ، ()0.961.06 ، ()0.911.08 ، (ريتونافير
1.15

) ، 1.041.27(
1.02

) ، 0.971.08(
1.05

) ، 0.971.13(
1010مجم50دولوتغرافير

800+ 200

ريتونافير

1.00

) ، 0.951.06(
1.00

) ، 0.921.09(
0.98

) ، 0.851.12(
1010لوبينافير

واحدة ،جرعة (2.5

)شفويا
1.02

) ، 0.921.13(
1.13

) ، 1.041.23(
كاروالينانورث

2518جميدازوالم
واحدة ،جرعة (1

)الوريدفي
0.99

) ، 0.891.11(
1.08

) ، 1.041.14(
كاروالينانورث

0.93

) ، 0.870.99(
1.01

) ، 0.961.06(
1.13

) ، 1.041.23(
252516ريلبيفيرين

أشكل على مداوي (50

)واحدةجرعة
1.14

) ، 0.941.38(
0.93

) ، 0.771.13(
كاروالينانورث19د10سيرترالين

NC =محسوب غير
أ

ب

ج

د

أصحاء.متطوعين على التفاعل دراسات جميع أجريت

ركيزة . )TAF)/  FTCأالفيناميد وتينوفوفير إمتريسيتابين باستخدام الدراسة أجريت

CYP3A4 .حساسة

.COBI + EVGمع  TAF + FTCمع الدراسة أجريت

الدقيقةاألحياء علم 12.4

االرتباط طريق عن البشرية المناعة نقص فيروس تكامل  Dolutegravirيمنع دولوتغرافير:العمل:آلية

 )(DNAريبونوكلييك الديوكسي حمض لتكامل حبال نقل خطوة وعرقلة  Integraseالنشط بالموقع
الكيمياء فحوصات أسفرت البشرية. المناعة نقص فيروس تكرار لدورة ضرورياً يعد الذي الفيروسي

و نانومتر 2.7 قيم IC50في مسبقاً المعالج الركيزة  DNAو المنقى  1HIV-باستخدام حبال لنقل الحيوية

نانومتر.12.6

لبوليميراز ضعيف مثبط  DNAللثدييات  αو و  Ɛو  DNA polymeraseالميتوكوندريا  .γإمتريسيتابين:

triphosphate-′ 5Emtricitabine السلسلة إنهاء إلى يؤدي مما الناشئ  .الفيروسيDNA  ثالثي

 1HIV-الطبيعية الركيزة مع التنافس طريق عن  5deoxycytidine -'في دمجها طريق وعن الفوسفات

للسيتيدين ، اصطناعي نيوكليوسيد نظير وهو  triphosphate 5Emtricitabine-'العكسي النسخ نشاط

FTCيثبط ، الفوسفات. ثالثي - 5'إمتريسيتابين لتشكيل خلوية إنزيمات بواسطة فسفرته يتم

نقص لفيروس العكسي النسخ بواسطة الفيروسي النووي الحمض في الدمج خالل .من األفيناميديتينوفوفير

 diphosphateلـ المتماثل النسخ  1HIV-النووي الحمض سلسلة إنهاء إلى يؤدي مما البشرية ، المناعة

Tenofovir  ًيمنع الفوسفات. ثنائي تينوفوفير النشط المستقلب إلى خلوية كينازات بواسطة الحقاTenofovir 

إلى بالتخلل  TAFإلى الخاليا داخل  tenofovirبواسطة المائي التحلل خالل من  A.  cathepsinفسفرةيتم

 analog(.  monophosphateلـللبالزما التعرض يسمح  TAFتحويل يتم ثم الخاليا

tenofovir )2'-deoxyadenosine  من الفوسفوناميدات من أولي دواء هوTAF: 

النووي الحمض لبوليميراز ضعيف مثبط  γالخاليا زراعة في للميتوكوندريا السمية على دليل يوجد .وال

 .يمكن diphosphate Tenofovirللميتوكوندريا النووي الحمض بوليميريز يتضمن والذي للثدييات

.1-و تينوفوفير من كال أن الخاليا زراعة دراسات أظهرت  FTCالخاليا في دمجهما عند بالكامل فسفرته

HIV  ضد نشاط لهTenofovir
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للفيروسات مضاداً نشاطاً  Dolutegravirأظهر دولوتغرافير:الخلية:ثقافة في للفيروسات المضاد النشاط

إلى  )مللكل نانوغرام 0.21 (نانومتر 0.5 قيم EC  50متوسط مع  1HIV-البري النوع من المختبرية السالالت ضد

أظهر . 4MT-وخاليا  )(PBMCsالمحيطي الدم في النواة أحادية الخاليا في  )مللكل نانوغرام 0.85 (نانومتر 2.1

Dolutegravir  ًالفئة من عزلة 13 ضد للفيروسات مضاداً نشاطاB  بمتوسط سريرياً المتنوعةEC  50 قيمة

العزالت من  Integraseترميز منطقة باستخدام الفيروسية التكاملية الحساسية مقايسة في نانومتر 0.52

1-السريرية العزالت من مجموعة ضد الخاليا مزرعة في للفيروسات مضاداً نشاطاً  Dolutegravirأظهر السريرية.

HIV ) 3 من مجموعة كل فيA clades M  وB  وC  وD  وE  وF  وG  المجموعة في 3 وO(  معEC50 القيم تتراوح

50سيإي دولوتغرافير . 1HIV-لـ نانومتر 2.14 إلى نانومتر 0.02 من

نانومتر.0.61 إلى نانومتر 0.09 من  PBMCفحوصات في -2 البشري المناعي العوز لفيروس سريرية عزالت 3 مقابل القيم تراوحت

في  1HIV-لـ والسريرية المختبرية العزالت ضد  FTCلـ للفيروسات المضاد النشاط تقييم تم إمتريسيتابين:

المفوضية النواة. أحادية األولية الدم وخاليا  ، CCR5-MAGIخاليا وخط التائية ، اللمفاوية الخاليا خطوط

للفيروسات مضاداً نشاطاً  FTCعرض ميكروموالر. 0.64 إلى 0.0013 حدود في  FTCقيم كانت 50األوروبية

إلى 0.007 من القيم تراوحت G )EC50و  Fو  Eو  Dو  Cو  Bو  A clades -1HIVضد الخاليا مزرعة في

1.5 إلى 0.007 من القيم تراوحت 2 HIV50-(ECضد للساللة محدداً نشاطاً وأظهرت  )ميكروموالر0.075

.)ميكروموالر

لفيروس المضادة للعوامل الرئيسية الفئات من الممثلين من واسعة مجموعة مع  FTCلـ دراسة في

 ، ][NNRTIsالنوكليوزيدية غير العكسي النسخ ومثبطات  ، (NRTIsالمعتمدة البشرية المناعة نقص

المجموعات.هذه أجل من عداء أي يالحظ لم  )PIsو  ،  ]Integrase ]INSTIsحبالنقل ومثبطات

النوع من والسريرية المختبرية العزالت ضد  TAFلـ للفيروسات المضاد النشاط تقييم تم األفيناميدي:تينوفوفير

والخاليا األولية البالعم   /الخليةأحادية وخاليا  ، PBMCsو الليمفاوية ، الخاليا خطوط في  1HIV-من  Bالفرعي

نانومتر.14.7 إلى 2.0 من  TAFقيم تراوحت 50األوروبيةالمفوضية . CD4-Tالليمفاوية

ذلك في بما  ، O(  ، N ، M)-1 HIVمجموعاتجميع ضد الخلية ثقافة في للفيروسات مضاداً نشاطاً  TAFعرض

النشاط وساللة  )نانومتر12.0 إلى 0.10 من القيم تراوحت G )EC50و  Fو  Eو  Dو  Cو  Bو  Aالفرعية األنواع

.)نانومتر2.63 إلى 0.91 من القيم تراوحت EC)-2 HIV50ضد النوعي

لفيروس المضادة العوامل من الرئيسية الفئات من الممثلين من واسعة مجموعة مع  TAFعن دراسة في

المجموعات.لهذه عداء أي يالحظ لم  )PIsو  INSTIsو  NNRTIsو  (NRTIsالمعتمدة البشرية المناعة نقص

لم دولوتغرافير:األخرى:للفيروسات المضادة العوامل مع باالشتراك للفيروسات المضاد النشاط

 ؛ raltegravir ، INSTIمع دمجه عند معادياً  dolutegravirلـ للفيروسات المضاد النشاط يكن

العكسي النسخ مثبطات نيفيرابين ؛ أو إيفافيرينز  ، )(NNRTIsالنوكليوزيدية غير العكسي النسخ مثبطات

لوبينافير ؛ أو أمبرينافير  ، )(PIsالبروتيني األنزيم مثبطات ستافودين ؛ أو أباكافير  ، )(NRTIsللنيوكليوزيد

 Dolutegravirنشاط يكن لم إنفوفيرتيد. االندماج ، مثبط أو  ؛ maraviroc ، CCR5مستقبالت مضاد

بواسطة تثبيطه أو  ، adefovirالعكسي ، للنسخ  HBVمثبط مع دمجه عند معادياً للفيروسات المضاد

ribavirin  للفيروسات.المضاد

الخاليا زراعة في  Dolutegravirلـ المقاومة الفيروسات اختيار تم  دولوتغرافير:الخلية:ثقافة في مقاومة:

أو  G118Rأو  E92Qاألمينية األحماض بدائل ظهرت المختلفة. البرية  1HIV-وفيروسات سالالت من بدءاً

S153F  أوY  أوG193E  أوR263K  لـ منخفضة حساسية ومنحت مختلفة ممرات فيdolutegravir  تصل

علىتحتوي متحولة فيروسات مرور أضعاف. 4 إلى
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للتأثر منخفضة قابلية تمنح التي  Integraseفي إضافية لبدائل  Q148Hأو  Q148Rبدائل اختيار تم

dolutegravir ) اإلضافية التكامل بدائل تضمنت . )46إلى 13 من أضعاف تغيير زيادةT97A  وE138K 

 L74Mلـ  Q148Hو  G140Sمن كل على تحتوي متحولة فيروسات مرور تحديد تم . M154Iو  G140Sو

.N155Hو  E92Qو

وفي الخاليا زراعة في  FTCلـ المنخفضة الحساسية ذات  1HIV-عزالت اختيار تم  إمتريسيتابين:

.RT -1HIVفي  Iأو  M184Vببدائل  FTCلـ الحساسية انخفاض ارتبط . FTCبـ المعالجة الموضوعات

عبرت الخاليا. مزرعة في  TAFلـ المنخفضة الحساسية ذات  1HIV-عزالت اختيار تم  األفيناميدي:تينوفوفير

بدائل وجود في أحياناً  ، RT -1HIVفي  K65Rاستبدال عن  TAFبواسطة اختيارها تم التي  1HIV-عزالت

S68N  أوL429I استبدال لوحظ ذلك ، إلى باإلضافة  ؛K70E  فيRT -1HIV.

و  emtricitabineلـ المقاومة ملف يعتمد  األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين السريرية:التجارب في

alafenamide tenofovir  1-عدوى لعالج القهقرية للفيروسات مضادة أخرى عوامل معHIV  على

ساذجة لموضوعات مجمعَّ تحليل في . 1HIV-عدوى عالج في  COBI + EVGمع  TAF + FTCدراسات

جميع من البالزمية  1HIV-عزالت على الجيني التنميط إجراء تم القهقرية ، الفيروسات بمضادات

في مؤكد ، فيروسي فشل عند مل لكل نسخة 400 من أكبر  RNA -1HIVبفيروس المصابين األشخاص

14 من 7 في الوراثية المقاومة تطوير تم للدواء . المبكرة الدراسة إيقاف وقت في أو 48 ، األسبوع

 =1  )و N/  M184V( I =7  )هيظهرت التي بالمقاومة المرتبطة البدائل كانت للتقييم. قابال ًموضوعاً
K65R )N . مع فيروس أشخاص ثالثة لدى كانR  أوH  أوE  بقايا في ناشئQ207  في األشكال متعددة

العكسي.النسخ

فيروسي فشل مواضيع 4 بين من  I( /  TAF )M184Mأو FTCلـ طارئة بمقاومة واحد موضوع تحديد تم

إلى  TDF + FTCعلى يحتوي نظام من تحولوا والذين فيروسيا ًالمكبوتين لألشخاص سريرية دراسة في

TAF + FTC مع(  799= COBI )N + EVG.

 S153Yو  I151Lو  T66Kمتكاملة حبال نقل مثبطات مقاومة بدائل أعطت دولوتغرافير:المقاومة:عبر

أظهرت . )المرجعمن ضعفاً 3.6 إلى ضعفاً 2.3 النطاق: ( dolutegravirقابلية في ضعفين من أكبر انخفاضاً

 /R ، Q148H/  G140S ، Q148R/  G140C ، N155H/  E92Q ، L74Mالمتعددة البدائل من مجموعات
T66K  أوQ148/  G140S/  T97A ، N155H/  Q148R ، K ،  في واالستبداالتQ148/  G140/  E138 

في . )المرجعمن ضعفاً 21 إلى ضعف 2.5 المدى: ( dolutegravirقابلية في ضعفين من أكبر انخفاضاً

  /S163D/  N155H/  T97Aو  S163G/  N155H/  A153Gالبدائل مجموعات أدت  ، 2HIV-طفرات

E92Q  وأظهر الدولوتجرافير ، حساسية في أضعاف 4 انخفاض إلىN155H/  E92Q  وQ148R/  G140S 

التوالي.على القابلية ،  dolutفي ضعفاً 17 و أضعاف 8.5 بمقدار انخفاضاً

متصالبة مقاومة  Iأو  M184Vاستبدال مع  FTCلـ المقاومة الفيروسات كانت إمتريسيتابين:

وزيدوفودين.وتينوفوفير وستافودين ديدانوزين تجاه بالحساسية احتفظت لكنها للالميفودين ،

وزيدوفودينيثيميدين ستافودين لبدائل منخفضة حساسية تمنح بدائل على تحتوي التي الفيروسات ظلت

لـ حساسة  )(L74Vديدانوزين أو  )E)/  K219Q ، F/  T215Y ، L210W ، K70R ، D67N ، M41Lالتناظرية

FTC . 1-كانHIV  استبدال على المحتويK103N  بمقاومة المرتبطة األخرى البدائل أوNNRTIs  لـ عرضة

FTC.
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الحساسية انخفاض إلى  K70Eو  K65R Tenofovirمقاومة بدائل تؤدي األفيناميدي:تينوفوفير

وتينوفوفير.والميفودين وإمتريسيتابين وديدانوزين ألباكافير

مجمع مع أو  Q151Mذلك في بما  K65Rبـ ، لإلصابة القابلية انخفاض أظهر  TAFالخاليا زراعة .في

  /R( /  N/  E/  K219Q ، Yأو ، 1HIV-مزدوجة إدخال طفرة مع للنيوكليوزيد المقاوم  T69Sاستبدال

T215F ، L210W ، K70R ، D67N ، M41L) 1-للثيميدين المتعددة التناظرية البدائل  معHIV

13
الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

إعطاء تم دولوتغرافير. باستخدام والجرذان الفئران في عامين لمدة السرطنة دراسات أجريت دولوتغرافير:

لكل مجم 50 إلى تصل جرعات الجرذان إعطاء وتم كيلوجرام ، لكل مجم 500 إلى تصل جرعات الفئران

الجرعات أعلى عند بالعقاقير المرتبطة األورام حدوث في كبيرة زيادات أي يالحظ لم الفئران ، في كيلوجرام.

لدى الموجودة تلك من أعلى مرة 14 بحوالي  AUC dolutegravirتعرض إلى أدى مما اختبارها ، تم التي

حدوث في زيادات أي يالحظ لم الجرذان ، في يومياً. مرتين مجم 50 وهي بها الموصى الجرعة عند البشر

مرات  10AUC dolutegravir تعرض إلى أدى مما اختبارها ، تم جرعة أعلى عند بالعقاقير المرتبطة األورام

من بها الموصى الجرعة عند البشر في الموجودة تلك من التوالي ، على واإلناث ، الذكور في أعلى مرة 15 و

يوميا.مرتين ملغ 50

السريريةغير السموم علم

في بالعقاقير مرتبطة زيادات على العثور يتم لم  ، FTCلـ المدى طويلة السرطنة دراسات في إمتريسيتابين:

الجهازي التعرض ضعف 23 (اليوم في كيلوغرام لكل مجم 750 إلى تصل بجرعات الفئران في الورم حدوث

في أو  )alafenamide tenofovirو إمتريسيتابين في اليوم في مجم 200 بها الموصى بالجرعة البشري

بالجرعة البشري الجهازي التعرض من مرة 28 (اليوم في كيلوغرام لكل مجم 600 إلى تصل بجرعات الجرذان

.)أالفيناميديوتينوفوفير إمتريسيتابين في بها الموصى

أو الفئران في الليمفاوية الغدد سرطان أو  )أميساختبار (البكتيري العكسية الطفرة اختبار في جينياً ساماً  FTCيكن لم

الصغيرة.الفئران فحوصات

تعرضهم عند الفئران وإناث ذكور في أو تقريباً مرة 140 عند الجرذان ذكور في الخصوبة على  FTCتؤثر لم

في مجم 200 بها موصى يومية جرعة إعطاء مع بالبشر مقارنة  )(AUCمرة 60 بحوالي البنفسجي فوق للجهاز

ما منذ يومياً عرُضت التي الفئران نسل في طبيعية الخصوبة كانت أالفيناميدي. وتينوفوفير إمتريسيتابين

من أعلى مرة 60 بحوالي  )(AUCاليومي التعرض عند الجنسي النضج خالل من  )الرحمفي (الوالدة قبل

األفيناميدي.وتينوفوفير إمتريسيتابين في ملغ 200 بها الموصى اليومية للجرعة اإلنسان تعرض

لعقار التعرض انخفاض ولوحظ  tenofovirإلى بسرعة تحويله يتم  TAFألن نظراً األفيناميدي:تينوفوفير

tenofovir  إعطاء بعد والفئران الجرذان فيTAF  بإدارة مقارنةTDF ،  السرطنة دراسات أجريت فقد

عند والجرذان الفئران في  TDFللـ المدى طويلة الفموية السرطنة دراسات أجريت فقط.  TDFباستخدام

الجرعة عند البشر في لوحظت التي  )الجرذان(مرات 4 و  )الفئران(مرات 10 من يقرب لما التعرض

167 حوالي الدراسات هذه في للتينوفوفير التعرض كان  . 1HIV-لعدوى  )مجمTDF ) 300من بها الموصى

من بها الموصى اليومية الجرعة تناول بعد البشر في لوحظ الذي  )الجرذان(مرة 55 و  )الفئران(مرة

الكبدية الغدية األورام زادت الفئران ، إناث في العالية الجرعات عند أالفيناميد. وتينوفوفير إمتريسيتابين

)300(مرات 10 حوالي تينوفوفير لعقار التعرض عند
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للسرطانالمسببة للنتائج بالنسبة سلبية الدراسة كانت الفئران ، في البشر. عند التعرض .لوحظ

alafenamide(  tenofovir  وemtricitabine) مرة167  وTDF(  mg

أو الفئران في الليمفاوية الغدد سرطان أو  )أميساختبار (العكسية للطفرة البكتيري االختبار في وراثياً ساماً  TAFيكن لم

الصغيرة.الفئران فحوصات

الجرذان للذكور  TAFإعطاء تم عندما المبكر الجنيني التطور أو التزاوج أداء أو الخصوبة على آثار هناك تكن لم

يوماً 28 لمدة الجسم سطح مساحة مقارنات على بناء ًالبشرية الجرعة  )TAFمجم 25 (مرة 62 تعادل بجرعة

الحمل.من السابع اليوم حتى التزاوج قبل يوماً 14 لمدة الفئران ولإلناث التزاوج قبل

األدويةعلم أو   /والحيوانية السموم علم 13.2
في الخلفية العنبية في النواة أحادية للخاليا طفيف إلى ضئيل تسلل لوحظ :األفيناميديتينوفوفير

لم أشهر. 3 استرداد فترة بعد االنعكاس شوهد  ؛ TAFإعطاء من أشهر 9 و 3 بعد المماثلة الشدة ذات الكالب

الذي التعرض من  )(15tenofovir و  )(5TAF لـ الجهازي التعرض عند الكلب في للعين سمية أي يالحظ

أالفيناميد.وتينوفوفير إمتريسيتابين في بها الموصى اليومية  TAFجرعة مع البشر في شوهد

14
الكبارموضوعات 14.1

جرعة وتلقوا عشوائية بصورة شخصاً 822 اختيار تم  ، 2SPRING-في الساذج:العالج مواضيع دولوتغرافير:

وكالهما يومياً ، مرتين مجم 400 رالتجرافير أو يومياً واحدة مرة مجم 50   دولوتجرافير من األقل على واحدة

 DF tenofovir  /إمتريسيتابينأو  ]إيبزيكوم[والميفودين أباكافير كبريتات إما (الجرعة مزدوج  NRTIعالج مع

متوسط   كان األساس ، في والسالمة. الفعالية تحليالت في مدرجة موضوعات 808 هناك كان . ])تروفادا[

 C٪2 ، فيروس أو   /و Bالكبد بالتهاب مصابون 11٪ أبيض ، غير 15٪ إناث ، 13٪ عاماً ، 36 األشخاص عمر
100000 من أكبر  RNA-1 البشرية المناعة نقص فيروس لديهم كان 28٪  ، )اإليدز( C CDCفئة من كانوا

من ثابتة جرعة 39٪ وتلقى ، 3مملكل خلية 350 من أقل  + CD4خاليا عدد كان ٪ 48 مل ، لكل نسخة

العالج.مجموعات بين متشابهة الخصائص هذه كانت  ؛ )(EPZICOMوالميفودين األباكافير كبريتات

السريريةالدراسات

12.الجدول في  )96األسبوع تحليل ( 2SPRING-نتائج على العثور تم

96األسبوع في -2 الربيع في العشوائي للعالج الفيروسية النتائج 12. الجدول
-2ربيع

96األسبوع

رالتجرافير
مرتينمجم 400

2 +يوميا
NRTIs

)405 =ن (

دولوتغرافير
2 +يوميا ًواحدة مرة مجم 50

NRTIs
)403 =ن (

RNA -1HIV82٪78٪ 50<مل   /نسخة

د 4.9٪(CI: -0.6 95٪٪٪10.3 ، )أالعالجاختالف

٪10٪5الفيروسيةاالستجابة عدم

٪3٪1مل  /نسخة50 عن تقل ال النافذة في البيانات

٪3٪2الفعاليةلعدم توقف
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٪3٪1<قمعهادون أخرى ألسباب توقف

٪1<٪1<القهقريةللفيروسات المضاد العالج نظام في تغيير

فيروسيةبيانات توجد ال

األسباب

12٪12٪

الدواء دراسة   /الدراسةعن توقف

بالوفاةأو الضار الحدث بسبب

2٪2٪

ألسباب الدواء دراسة   /الدراسةتوقف

جأخرى

8٪9٪

أثناء ولكن النافذة أثناء مفقودة بيانات

الدراسة

2٪>1٪

األساسخط فئة حسب مل   /نسخة RNA -1HIV 50<مع الموضوعات من  (٪)نسبة
)مل  /نسخ(للبالزما الفيروسي الحمل

٪83٪84ين100000

< 10000079٪63٪

جنس
٪79٪84ذكر

٪68٪70أنثى

سباق
٪78٪83أبيض

التراث   /أفريقيأصل من أمريكي

أخرى  /األفريقي

77٪75٪

أ

ب
مسبقاً.المحددة الطبقية التقسيم لعوامل معدلة

بيانات ذلك عن ينتج لم إذا وقت أي في وفاة أو ضار حدث بسبب توقفوا الذين األشخاص يشمل

التحليل.نافذة أثناء العالج عن فيروسية

البروتوكول.وانحراف ونقل ، المتابعة ، وفقدان الموافقة ، سحب مثل أخرى أسباب وتشمل

التي المجموعة في 88٪ الفيروسي النجاح معدل وكان 48 األسبوع في األولية النهاية نقطة تقييم تم

٪7.2 ، ٪ )95و 2.6٪ قدره عالج فارق مع  ، raltegravirمجموعة في 86٪ و  dolutegravirتلقت

-1.9٪CI ).

ج

د

خاليا عدد ذلك في بما األساس خط خصائص عبر أيضاً للمقارنة قابلة الفيروسية النتائج كانت  -2:ربيع

CD4 +  واستخدام والعمرEPZICOM  أوTRUVADA  خلفية كنظامNRTI . تعداد في التغيير متوسط   كان

خلية 264 و  dolutegravirتتلقى التي المجموعة في 3مملكل خلية 276 األساس خط من  + CD4خاليا

96.األسبوع في  raltegravirلمجموعة 3مملكل

.NRTIلخلفية أو  dolutegravirتجاه العالج عن ناشئة مقاومة هناك تكن لم

المصابين البالغين في  COBI + EVGمع  TAF + FTCتجارب في األفيناميدي:وتينوفوفير إمتريسيتابين

 )N =866 (القهقرية للفيروسات مضاد عالج تاريخ لديهم ليس الذين أولئك في أولي كعالج  1HIV-بفيروس
األقل على 6 لمدة فيروسياً قمعهم تم الذين أولئك في ثابت القهقرية للفيروسات مضاد نظام واستبدال

التوالي ، على المجموعتين ، في المرضى من 96٪ و N( ،  92٪ =799 (معروفة مقاومة بدائل بدون أشهر

48.األسبوع في مل لكل نسخة 50 من أقل  RNA -1HIVلديهم كان
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الكرياتينين تصفية مع -1 البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً بالغاً مريضاً 248 على أجريت تجربة في

السكان من  )248/235(٪ 95 الدقيقة ، في مل 70 من أقل ولكن الدقيقة في مل 30 من بأكثر المقدرة

تم التي وتلك  COBI + EVGمع  TAF + FTCفي بدأ   )N =6 (للعالج الساذجين األشخاص من مجتمعين

RNA -1لديها كان  COBI + EVGمع  TAF + FTCإلى وتحولت  )N =242 (أخرى أنظمة في سابقاً إخمادها

HIV  24.األسبوع في مل لكل نسخة 50 من أقل

األطفالطب موضوعات 14.2

الخبرة ذوي األشخاص في القهقرية للفيروسات المضادة األخرى األدوية مع باالقتران  ، Dolutegravirتقييم تم دولوتغرافير:

في عاماً 18 من أقل إلى 6 بين أعمارهم تتراوح الذين -1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين الساذجين ،  INSTIالعالجية ،

الذين األشخاص تسجيل تم  . P1093 IMPAACTالجرعة ، لتحديد سريرية تجربة المراكز ، متعدد التسمية ، مفتوح أسبوعاً 48

12 من أقل إلى 6 بين أعمارهم تتراوح الذين األشخاص تسجيل وتم األول الفوج في عاماً 18 من أقل إلى 12 بين أعمارهم تتراوح

عاماً 18 من أقل إلى 12 بين أعمارهم تتراوح الذين األشخاص من  )23/14(٪ 61 حقق أسبوعاً ، 48 في . IIA Cohortفي عاماً

 RNA -1HIVأنها على محددة فيروسية استجابة الخلفية في األمثل العالج إلى باإلضافة يومياً واحدة مرة بدولوتغرافير عولجوا الذين

الذين األشخاص من  )24/16(67٪ في 48 األسبوع في الفيروس قمع تحقيق تم المجموعتين ، كال عبر مل. لكل نسخة 50 من أقل

كجم.40 عن وزنهم يقل ال

16
بيضاوية ، بالفيلم ، مطلية مصفرة ، بيضاء إلى بيضاء أقراص هي مجم 25   /مجم200   /مجم50 أقراص

النحو على متوفرة وهي اآلخر. الجانب على TD1واللوحي الجهاز من واحد جانب على ممعمسجلة غير

التالي:

والمعالجةالتخزين   /التوريديتم كيف

65015-293-14NDC
لألطفالمقاوم غير وغطاء التعريفي وختم مجففة مادة مع قرصاً 30 على تحتوي زجاجات

65015-293-18NDC
لألطفالمقاوم غير وغطاء تحريض وختم تجفيف مادة مع قرصاً 90 على تحتوي عبوات

.)فهرنهايتدرجة 86 (مئوية درجة 30 من أقل حرارة درجة في يحفظ

الرطوبة.عن بعيدا ًيحفظ

األصلية.الحاوية في فقط االستغناء

17
.)المريضمعلومات (والعقاقير األغذية إدارة قبِل من المعتمد المريض وصف قراءة المريض من اطلب

المرضىإرشاد معلومات

تم  :HBVمرافقة عدوى من يعانون الذين المرضى في  Bالكبد التهاب من العالج بعد الحاد التفاقم

 1HIV-و  HBVبفيروس أصيبوا الذين المرضى في  Bالكبد التهاب من وخيمة حادة سورات عن اإلبالغ

أقراص تناول عن التوقف مع أيضاً تحدث وقد  ، TDFعلى تحتوي منتجات استخدام عن توقفوا والذين

dolutegravir  وemtricitabine  وalafenamide tenofovir] 5.4(واالحتياطات التحذيرات انظر[( .

 alafenamideو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول عن التوقف عدم المريض من اطلب

tenofovir  أوال.ًالصحية الرعاية مقدم إبالغ دون

مع  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص تتفاعل قد األدوية:تفاعل

أيباستخدام بهم الخاص الصحية الرعاية مقدم بإبالغ المرضى ننصح لذلك ، أخرى ؛ أدوية
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[ المثقوبالعرن نبتة ذلك في بما العشبية ، المنتجات أو طبية وصفة بدون أو طبية بوصفة تصرف التي األخرى األدوية
.)]7(الدوائية التفاعالت  ، )4(االستعمال موانع انظر

إذا بهم الخاص الصحية الرعاية بمقدم الفور على االتصال المرضى من اطلب الحساسية:فرط تفاعالت

 emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول عن فوراً التوقف المرضى من اطلب جلدي. بطفح أصيبوا

جلدي بطفح أصيبوا إذا الطبية العناية واطلب بها ، المشتبه األخرى والعوامل  alafenamide tenofovirو

الحساسية فرط مثل خطورة أكثر تفاعل على عالمة ذلك يكون فقد التالية ، األعراض من بأي مرتبط

أو بثور الجلد. تقشير أو بثور المفاصل. أو العضالت آالم الشديد التعب بالمرض عام شعور حمُى؛ الشديدة :

في صعوبة الفم. أو اللسان أو الشفتين أو العينين في تورم الوجه؛ تورم العين التهاب الفم. طريق عن آفات

والبول العين ، بياض أو الجلد اصفرار المثال ، سبيل على (الكبد مشاكل وأعراض عالمات أو   /والتنفس

انظر [واأللم ،األلم ، أو الشهية ، وفقدان والقيء ، والغثيان ، الشاحب ، البراز أو والبراز الملون ، أو الداكن

.)]5.2(واالحتياطات التحذيرات

مكونات أحد دولوتغرافير ، باستخدام كبدية سمية عن اإلبالغ تم أنه المرضى أبلغ الكبدية:السمية

المشورة تقديم . )]5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر [أالفيناميدوتينوفوفير إمتريسيتابين دولوتغرافير ،

وإمتريسيتابين دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء الكبدية للسمية المخبرية المراقبة بضرورة للمرضى

.Cأو  Bالكبد التهاب مثل الكبد ، بأمراض المصابين للمرضى خاصة ًأالفيناميد ، وتينوفوفير

الفور على بهم الخاص الصحية الرعاية مقدم إلبالغ للمرضى المشورة تقديم المناعة:تكوين إعادة متالزمة

نقص بفيروس متقدمة بعدوى المصابين المرضى بعض في الحال هو كما للعدوى ، أعراض أو عالمات بأي

المضاد العالج من وجيزة فترة بعد السابقة العدوى من االلتهاب يحدث قد حيث  ، )اإليدز(البشرية المناعة

 alafenamideو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص عند ذلك في بما القهقرية ، للفيروسات

tenofovir 5.5(واالحتياطات التحذيرات انظر [بدأت[(.

و  dolutegravirأقراص تناول تجنب المرضى من اطلب كلوي:ضعف تفاقم أو جديدة بداية

emtricitabine  وalafenamide tenofovir  للكلية. السامة للعوامل الحديث أو المتزامن االستخدام مع

األدوية استخدام مع باالقتران الحاد ، الكلوي الفشل حاالت ذلك في بما الكلوي ، القصور عن اإلبالغ تم

.)]5.6(واالحتياطات التحذيرات انظر [تينوفوفيراألولية

بما البشرية ، المناعة نقص فيروس أدوية بعض أن المرضى أبلغ الحاد:الكبد وتضخم اللبني الحماض

نادرة حالة تسبب أن يمكن أفيناميد ، تينوفوفير وأقراص وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص ذلك في

)]5.7(واالحتياطات التحذيرات انظر [)الكبدتضخم (الكبد تضخم مع اللبني الحماض تسمى خطيرة ولكنها
.

الطفل إلى ينتقل أن يمكن  1HIV-ألن اإلرضاع عدم إلى  1HIV-بعدوى المصابات النساء إرشاد الرضاعة:

.)]8.2(محددة فئات في االستخدام انظر [الثديحليب في

و  emtricitabineو  dolutegravirأقراص من جرعة فاتتهم إذا أنه المرضى من اطلب الفائتة:الجرعة

alafenamide tenofovir ،  التالية جرعتهم مضاعفة عدم المرضى من اطلب تذكرها. بمجرد تناولها يجب

الموصوفة.الجرعة من أكثر تناول أو

لجدول وفقاً أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تناول المهم من أنه المرضى أبلغ

[المقاومةتطوير إلى ذلك يؤدي أن يمكن حيث المفقودة الجرعات وتجنب طعام بدون أو مع منتظم جرعات
.)]2.2(والتعاطي الجرعة انظر
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العبوة في أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تخزين المرضى من اطلب : تخزين

المجفف.بإزالة تقم ال بإحكام. مغلقة الزجاجة وإبقاء الرطوبة ، من وحمايتها األصلية ،

المريضمعلومات

Alafenamide Tenofovirو  Emtricitabineو  Dolutegravirأقراص

mide( a fen a alʹ vir oh of ten been ta syé trye eḿ vir ra ′ teg loo ″ doe)
أقراص مع تناولها ينبغي ال التي األدوية عن الصيدلي أو الصحية الرعاية مقدم اسأل هام:

يجب ماذا "القسمراجع المعلومات ، من لمزيد . أالفيناميد.وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير
و  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول قبل بي الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر أن

alafenamide tenofovir ؟"
وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص عن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما

األفيناميد؟
بما خطيرة ، جانبية آثار في  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص تتسبب أن يمكن

:ذلكفي

 emtricitabineو  Dolutegravirأقراص تستخدم ال ب. الوبائي الكبد التهاب بفيروس اإلصابة تفاقم•

مصاباً كنت إذا . )(HBVالمزمن  Bالكبد التهاب فيروس عدوى لعالج  alafenamide tenofovirو

و  emtricitabineو  dolutegravirأقراص وتناولت   )B )HBVالكبدالتهاب فيروس بعدوى

alafenamide tenofovir ،  الكبد التهاب يزداد فقدB  عن توقفت إذا  )اشتعال(سوءاً بك الخاص

عندما  "النوبة"يحدث . alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول

قبل.ذي من أسوأ بطريقة فجأة  Bالكبد التهاب فيروس عدوى تعود

 alafenamideو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص كانت إذا ما المعروف غير من•

tenofovir  1-بعدوى المصابين األشخاص في وفعالة آمنةHIV  وHBV.

الوصفة ملء أعد . alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تنفد ال•

أقراص اختفاء قبل بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث أو بك الخاصة الطبية

dolutegravir  وemtricitabine  وalafenamide tenofovir.

التحدث دون  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول عن تتوقف ال•

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى أوال ً

 ، alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول عن توقفت إذا•

بانتظام الدم اختبارات وإجراء كثيراً صحتك من التحقق إلى بك الخاص الصحية الرعاية مقدم فسيحتاج

أي عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر . Bالكبد التهاب بفيروس اإلصابة من للتحقق أشهر لعدة

وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تناول عن التوقف بعد لديك تكون قد عادية غير أو جديدة أعراض

أالفيناميد.وتينوفوفير

باستخدام جلدي بطفح أصبت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل . التحسسيةالفعل ردود•

 dolutegravirأقراص تناول عن توقف .alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص

جلدي بطفح أصبت إذا فوراً طبية مساعدة على واحصل  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو

التالية:األعراض أو العالمات من بأي مصحوباً
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حمُىا

ا بالمرضعام شعور ا

تعب

ا المفاصلأو العضالت آالم ا

الفمفي تقرحات أو بثور

تورم أو احمرار ا الجلدتقشير أو بثور ا

أو الوجه أو الفم في تورم ا العينين

أوالشفتين

لسان

التنفسفي مشاكل ا

أكثر  Cأو  Bالكبد التهاب بفيروس اإلصابة من تاريخ لديهم الذين األشخاص يكون قد الكبد.في مشاكل•

و  dolutegravirبأقراص العالج أثناء الكبد اختبارات بعض في متفاقمة أو جديدة بتغيرات لإلصابة عرضة

emtricitabine  وalafenamide tenofovir . لدى الكبد ، فشل ذلك في بما أيضاً ، الكبد مشاكل حدثت

الصحية الرعاية مقدم يقوم قد األخرى. الخطر عوامل أو الكبد أمراض من تاريخ لديهم ليس الذين األشخاص

لدى الكبد في خطيرة مشاكل تحدث أن يمكن أيضاً ، الكبد. لفحص الدم فحوصات بإجراء بك الخاص

الحاالت ، بعض في األفيناميد. وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص يتناولون الذين األشخاص

بالدهون تصاب وقد  )الكبدتضخم (كبيراً كبدك يصبح قد الوفاة. إلى الخطيرة الكبد مشاكل تؤدي أن يمكن

من أي عليك ظهرت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل .)دهنيتنكس (الكبد في

:الكبدلمشاكل التالية األعراض أو العالمات

عينيكمن األبيض الجزء أو بشرتك ا

ا )اليرقان(األصفر اللون إلى يتحول
"الشايبلون "أو الداكن البول

ء)األمعاحركات (اللون فاتح براز ا
ألقراص المحتملة الجانبية اآلثار هي ما "قسم راجع الجانبية ، اآلثار حول المعلومات من لمزيد

أليفيناميد؟وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير

ا القيءأو الغثيان ا

الشهيةفقدان

اليمينعلى حنان أو وجع أو ألم ا

معدتكمنطقة جانب

أفيناميد؟وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص هي ما
وحدها تستخدم طبية وصفة هي  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص

يقل ال الذين واألطفال البالغين لدى  )1HIV-(البشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج كامل كنظام

ً.)رطال88 (كجم 40 عن وزنهم

.)اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة يسبب الذي الفيروس هو -1 البشرية المناعة نقص فيروس

تقليل في للمساعدة الستخدامها ليسأقراصهي  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص

كبير.لخطر المعرضين البالغين لدى الجنسي االتصال طريق عن  1HIV-بعدوى اإلصابة خطر

وهي موصوفة ، أدوية 3 على  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص تحتوي

dolutegravir  وemtricitabine  وalafenamide tenofovir.

 alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص كانت إذا ما المعروف غير من

معينة أنواعاً تلقوا الذين األطفال في أو ً )رطال88 (كجم 40 عن وزنهم يقل الذين األطفال في وفعالة آمنة

.1HIV-لعدوى األدوية من

ال أفيناميد؟ وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تناول عليه يجب ال الذي من
كنت:إذا أفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تتناول

مكونات من أي أو أالفيناميد ، تينوفوفير وأقراص إمتريسيتابين دولوتغرافير ، من حساسية لديهم•

هذه المريض معلومات نهاية راجع أالفيناميد. تينوفوفير وأقراص إمتريسيتابين دولوتغرافير ،

أالفيناميد.وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص في بالمكونات كاملة قائمة على للحصول

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تناول يؤدي أن يمكن . )®تيكوسين(دوفيتيليد خذ•

الحياة-على مؤثرة أو خطيرة تكون قد جانبية آثار إلى  )تيكوسين(ودوفيتيليد أالفيناميد
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تهديد.

 emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول قبل بي الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر أن يجب ماذا

؟alafenamide tenofovirو

مقدم أخبر  ، alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول قبل

كنت:إذا ذلك في بما الطبية ، حاالتك جميع عن بك الخاص الصحية الرعاية

وتينوفوفير إمتريسيتابين دولوتغرافير ، ألقراص مضى وقت أي من تحسسي فعل رد لديك كان•

أالفيناميد.

.Cأو  Bالكبد التهاب فيروس عدوى ذلك في بما الكبد ، في مشاكل لديك كان أو لديك كان•
الكلىفي مشاكل لديك•

و  emtricitabineو  dolutegravirأقراص كانت إذا ما المعروف غير من للحمل. تخطط أو حامل•

alafenamide tenofovir  بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر بعد. يولد لم الذي طفلك ستؤذي

األفيناميدي.وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء حامال ًأصبحت إذا

أقراص تتناول كنت إذا ترضع ال الطبيعية.للرضاعة تخططين أو طبيعية رضاعة طفلك ترضعين•

األفيناميد.وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير

-1 البشرية المناعة نقص فيروس انتقال خطر بسبب -1 البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا ترضع أال يجب•

طفلك.إلى

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص في الموجودة األدوية من األقل على واحد ينتقل أن يمكن•

في الموجودة األخرى األدوية كانت إذا ما المعروف غير من الثدي. حليب في طفلك إلى أالفيناميد

الثدي.حليب إلى تنتقل أن يمكن أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص

بأقراص العالج أثناء طفلك إلطعام طريقة أفضل حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم مع تحدث

أالفيناميد.وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير

دون تصرف التي األدوية ذلك في بما تتناولها ،التي األدوية عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر

العشبية.والمكمالت والفيتامينات طبية وصفة

األدوية بقائمة احتفظ األفيناميد. وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص مع األدوية بعض تتفاعل

جديد.دواء على تحصل عندما والصيدلي الصحية الرعاية مقدم على واعرضها بك الخاصة

مع تتفاعل التي باألدوية قائمة على الحصول الصيدلي أو الصحية الرعاية مقدم من تطلب أن يمكنك•

أالفيناميد.وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص

الرعاية لمقدم يمكن بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم إخبار دون جديد دواء تناول في تبدأ ال•

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تناول اآلمن من كان إذا ما يخبرك أن الصحية

.أخرىأدوية مع األفيناميد

أفيناميد؟وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص أتناول أن يجب كيف

كما تماماً  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول•
بأخذها.بك الخاص الصحية الرعاية مقدم يخبرك

األفيناميد.وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص من جرعة تفوت ال•

تتذكرها. حالما فتناولها أالفيناميد ، وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص من جرعة فاتتك إذا•

لك.الموصوفة الجرعة من أكثر تأخذ أو الوقت نفس في جرعتين تأخذ ال

 alafenamideو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول عن تتوقف أو جرعتك تغير ال•

tenofovir  الرعاية مقدم رعاية تحت ابق بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم مع أوال ًالتحدث دون

األفيناميدي.وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء الصحية
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أو الطعام مع يوم كل واحدة مرة  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول•

بدونه.

أو األلومنيوم على تحتوي التي األخرى األدوية أو المسهالت أو الحموضة مضادات تتناول كنت إذا•

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تناول فيجب المخزنة ، األدوية أو المغنيسيوم

األدوية.هذه تناول من ساعات 6 بعد أو األقل على ساعتين قبل أالفيناميد

دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء الفم طريق عن الكالسيوم أو الحديد مكمالت تناول إلى بحاجة كنت إذا•

أالفيناميد:وتينوفوفير وإمتريسيتابين

فيمكنك الطعام ، مع  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تتناول كنت إذاا

و  emtricitabineو  dolutegravirأقراص فيه تتناول الذي الوقت نفس في المكمالت هذه تناول

alafenamide tenofovir.

الطعام ، مع  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تتناول ال كنت إذا

أو األقل على ساعتين قبل  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص فتناول

المكمالت.هذه تناول من ساعات 6 بعد

الفيروس يزداد قد . alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تنفد ال•

المزيد على احصل النفاد ، في إمداداتك تبدأ عندما صعوبة. أكثر الفيروس عالج يصبح وقد دمك في

الصيدلية.أو الصحية الرعاية مقدم من

فاتصل  ، alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص من الكثير تتناول كنت إذا•

الفور.على المستشفى في طوارئ غرفة أقرب إلى اذهب أو الصحية الرعاية بمقدم

ا

األفيناميد؟وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير ألقراص المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

في بما خطيرة جانبية آثار في  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  Dolutegravirأقراص تتسبب أن يمكن

ذلك:

دولوتغرافير أقراص عن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما "انظر•
"أالفيناميد؟وتينوفوفير وإمتريسيتابين

تبدأ عندما يحدث أن يمكن )المناعةتكوين إعادة متالزمة (لديك المناعة جهاز في التغييرات•

في مخبأة كانت التي االلتهابات محاربة في ويبدأ أقوى المناعي جهازك يصبح قد . 1HIV-أدوية بتناول

أعراض أي ظهور في بدأت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر طويلة. لفترة جسمك

.alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص تناول في تبدأ أن بعد جديدة

الصحية الرعاية مقدم على يجب الكلوي.الفشل ذلك في بما الكلى ، في أسوأ أو جديدة مشاكل•

وإمتريسيتابين دولوتغرافير بأقراص العالج وأثناء البدء قبل الكلى لفحص والبول الدم فحوصات إجراء

أقراص تناول عن بالتوقف بك الخاص الصحية الرعاية مقدم يخبرك قد أالفيناميد. وتينوفوفير

dolutegravir  وemtricitabine  وalafenamide tenofovir  أو جديدة مشاكل من تعاني كنت إذا

الكلى.في أسوأ

الالكتيك حمض تناول في اإلفراط يعتبر .)اللبنيالحماض (الدم في الالكتيك حمض من الكثير وجود•

الفور على بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر الوفاة. إلى تؤدي قد نادرة ولكنها خطيرة طارئة طبية حالة

في ضيق عادي ، غير عضلي ألم المعتاد ، من أكثر التعب أو الضعف األعراض: هذه من تعاني كنت إذا

الزرقاء ، أو الباردة والقدمين اليدين والقيء ، الغثيان مع المعدة في آالم السريع ، التنفس أو التنفس

طبيعية.غير أو سريعة قلب ضربات أو الدوار ، أو بالدوار الشعور

أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير ألقراص شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار تشمل•
يلي:ما

ا

ا

وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير ألقراص المحتملة الجانبية اآلثار كل ليست هذه

الصيدلي.أو طبيبك اسأل المعلومات، من لمزيد أالفيناميد.

النومفي مشكلة

غثيان

الراسصداع•تعبا
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على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك الجانبية. اآلثار حول الطبية المشورة على للحصول الطبيب استدعاء

.1FDA-800-1088-الرقم

أفيناميد؟وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص تخزين يمكنني كيف

.)فهرنهايتدرجة 86 (مئوية درجة 30 من أقل حرارة درجة في  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirأقراص بتخزين قم•

األصلية.عبوتها في  alafenamide tenofovirو  emtricitabineو  dolutegravirبأقراص احتفظ•

بإحكام.مغلقة حاوية على الحفاظ•

للمساعدة مجففة عبوة على أفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص زجاجة تحتوي•

الزجاجة.من التجفيف مادة عبوة بإزالة تقم ال . )الرطوبةمن حمايته (جافاً الدواء على الحفاظ في

متناول عن بعيداً األدوية وجميع أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير بأقراص احتفظ
األطفال.

وإمتريسيتابين دولوتغرافير ألقراص والفعال اآلمن االستخدام حول عامة معلومات
أالفيناميد.وتينوفوفير

أقراص تستخدم ال المريض. معلومات نشرة في المذكورة تلك غير أخرى ألغراض أحياناً األدوية توصف

dolutegravir  وemtricitabine  وalafenamide tenofovir  تعطي ال لها. وصفها يتم لم لحالة

التي األعراض نفس لديهم كان لو حتى آخرين ، ألشخاص أالفيناميد وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير

بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم مع تحدث المعلومات ، من مزيد في ترغب كنت إذا يؤذونهم. قد لديك.

أقراص حول معلومات على الحصول الصيدلي أو الصحية الرعاية مقدم من تطلب أن يمكنك

dolutegravir  وemtricitabine  وalafenamide tenofovir  من لمزيد الصحيين. للمهنيين المكتوبة

1RX-INFO-877-4-(3679-446-877-1 على . Inc Pharmaceuticals Mylanبشركة اتصل المعلومات ،
(.

النشط:العنصر أفيناميد؟ وتينوفوفير وإمتريسيتابين دولوتغرافير أقراص مكونات هي ما
أالفيناميد.وتينوفوفير إمتريسيتابين دولوتغرافير ،

المانيتول ، المغنيسيوم ، ستيرات الهيدرات ، أحادي الالكتوز الصوديوم ، كروسكارميلوز فعالة:غير مكونات

جاليكوالت الصوديوم نشا البوفيدون ، فينيل ، البولي كحول جاليكول ، إيثيلين البولي الجريزوفولفين ، السليلوز

التيتانيوم.أكسيد وثاني التلك  ، )البطاطس(

Limited Laboratories Mylanالهند ، 096 ، 500 - أباد حيدر بواسطة:صنع
ألصحابها.مملوكة تجارية عالمات هي المدرجة التجارية العالمات

األمريكية.والدواء الغذاء إدارة قبل من هذه المريض معلومات على الموافقة تمت

بواسطة:صنع

المحدودةمايالن مختبرات
الهند096 ، 500 - أباد حيدر
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 mg  52.6Sodiumعلى: يحتوي مغلف قرص كل

Dolutegravir ) يعادل ماDolutegravir(

إمتريسيتابين

 ( mgيعادلما  25 Tenofovir )Alafenamideمجم

28.04Fumarate Alafenamide Tenofovir

65015-NDC29314-

مجم50

مجم200

Alafenamide Tenofovir  و

Emtricitabine  وDolutegravir
لوحيةأجهزة

األصلية. الحاوية في فقط االستغناء

بإحكام.مغلقة الحاويات إبقاء

DRUGS/  MP  /2014/1/25الكود: رقم

معلومات انظر المعتادة:الجرعة

المرفقة.الوصفات
ملغ25 /ملغ200 /ملغ50

عن بعيداً األدوية وجميع الدواء هذا احفظ

األطفال.متناول

الصيدلية.بملصق التنبيه صندوق بتغطية تقم ال للصيدلي: مالحظة

أقراص مع تناولها ينبغي ال التي األدوية على تعرف تنبيه:

Dolutegravir  وEmtricitabine  وAlafenamide Tenofovirالورنيشمن خالية منطقة
.)فهرنهايتدرجة 86 (مئوية درجة 30 من أقل حرارة درجة في يحفظ

Rxفقطمضغوطة30
بواسطة:صنع

رجلينريسصأتوهصFبوهالنرميال

الهند096 ، 500 - أباد حيدر

الموجودين طباعة ستتم

"LOT"  و"EXP"  تحميل مع

المتغيرة.البيانات
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 mg  52.6Sodiumعلى: يحتوي مغلف قرص كل

Dolutegravir ) يعادل ماDolutegravir(

إمتريسيتابين

 ( mgيعادلما  25 Tenofovir )Alafenamideمجم

28.04Fumarate Alafenamide Tenofovir

65015-NDC29318-

مجم50

مجم200

Alafenamide Tenofovir  و

Emtricitabine  وDolutegravir
لوحيةأجهزة

األصلية. الحاوية في فقط االستغناء

بإحكام.مغلقة الحاويات إبقاء

DRUGS/  MP  /2014/1/25الكود: رقم

معلومات انظر المعتادة:الجرعة

المرفقة.الوصفات
ملغ25 /ملغ200 /ملغ50

عن بعيداً األدوية وجميع الدواء هذا احفظ

األطفال.متناول

الصيدلية.بملصق التنبيه صندوق بتغطية تقم ال للصيدلي: مالحظة

أقراص مع تناولها ينبغي ال التي األدوية على تعرف تنبيه:

Dolutegravir  وEmtricitabine  وAlafenamide Tenofovirالورنيشمن خالية منطقة
.)فهرنهايتدرجة 86 (مئوية درجة 30 من أقل حرارة درجة في يحفظ

Rxفقطقرص90
قبل:من مصنفةرمانو

أ

الموجودين طباعة ستتم

"LOT"  و"EXP"  تحميل مع

المتغيرة.البيانات

لينريسصإلىهصFبوهالميالن

الهند096 ، 500 - أباد حيدر  رج
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